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собствено

ст 

номер 
на 

досиет
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на акта 

местонахождението на 
имота 

Вид и описание на 
имота 

Данъчна оценка 
на имота към 
момента на 

утвърждаване 
на акта 

Предоставен
и права за 

управление 

Разпореди
телни 

действия с 
имота 

Включен в 
капитала 

на 
търговско 

д-во с 
общинско 
участие 

Актове по 
силата на 

които 
имотът или 
част от него 
е престанал 

да бъде 
общински 

Заповеди 
за 

отписван
е на акта 

за 
общинска 
собствен

ост 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 
24.03.1997 

1-1 гр. Белово, кв. 60, парцел V с 
пл. № 1328 

ІІ -ри етаж на 
масивна жилищна 
сграда със 208 кв.м. 
застроена площ 
1/2 ид. част от мазе - 
739 кв.м. 
представляващ 
недвижим имот, 
предназначен за 
общ. мероприятие, 
придобит чрез 
отчуждително 
производство 

     Заповед 
№ 76 от 
29.04.1998 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

2 2 
23.06.1997 

1-2 гр. Белово, ул. 
"Освобождение" № 89 
Парцел V с пл. № 1018, кв. 21 

Парцел V с пл. № 
1018, кв. 21 с площ 
360 кв.м., застроен с 
едноетажна жилищна 
сграда, масивна с 
дървен гредоред на 
подовите 
конструкции 
застроена площ 77 
кв.м. 

 Заповед 
5151/01.10.19
75 г. за 
отчуждаване 
на ОНс - 
Пазарджик 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
02.06.2003 г. с 
"ПЕЙЧЕВИ" 
ООД 

Заповед 
№ 313 от 
08.10.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Построена през 1957 
г. 

3 3 
17.07.1997 

1-3 землище гр. Белово, м. 
"Шабанска поляна" 

Вила "Ливада Бачия" 
със застроена площ 
166.22 кв.м., 
двуетажна и тавански 
етаж, монолитна, 
стоманобетонна 
конструкция - 
построена през 1982 
г. 
Пристройка - 
стопанска сграда със 
застроена площ - 
60.75 кв.м., 
монолитна, 
стоманобетонна 
конструкция - 
построена през 1982 
г. 

     Заповед 
№ 645 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
е нов 
АЧОС № 
3176 от 
10.10.2012 
г. 

4 4 
17.09.1997 

1-4 гр. Белово, бул. Св. Климент 
Охридски 
парцел ІІІ, кв. 19 

незастроен парцел 
ІІІ - гаражи, кв. 19 с 
площ 940 кв.м. 

    Договор за 
покупко-прод
ажба от 
05.02.2009 г. с 
Любомир 
Калайджийск
и 

Заповед 
№ 84 от 
04.03.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

5 5 
17.09.1997 

1-5 гр. Белово, бул. 
Освобождение 58 
парцел ІІІ-1330, кв. 64 за 
пионерски дом 

Пристройка на І етаж 
- монолитна 
стоманобетонна 
конструкция - 36 кв.м. 
мазе - монолитна 
стоманобетонна 
конструкция - 27 кв.м. 
построени 1987-1988 
г. 
Надстройка ІІ етаж - 
монолитна 
стоманобетонна 
конструкция - 166 
кв.м. 
построена 1989-190 г. 
Покривна 
конструкция - 
дървена с керемиди 

    Решение № 
254 от 
17.03.2009 г. 
на районен 
съд - 
Пазарджик, 
влязло в сила 
на 27.10.2009 
г. 

Заповед 
№ 233 от 
27.05.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

6 24 
17.11.1997 

5-2 извън регулация 
срещу ж.п. гара Сестримо 

Двуетажна масивна 
сграда със застроена 
площ 111 кв.м. 
пристройка - масивна 
на 1 етаж със 

     Заповед 
№ 122 от 
12.07.1999 
г. на кмета 
на община 



застроена площ 27 
кв.м. 
прилежащ терен - 
565 кв.м. 

Белово 
 

7 38 
07.09.1998 

1-20 местност Яденица Вила Яденица със 
застроена площ 128 
кв.м., масивна, 
двуетажна сграда. В 
прилежащия терен са 
направени 7 броя 
рибарници. Обща 
площ на територията 
15 776 кв.м. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
27.09.2010 г. с 
Антоний 
Петров 
Фандъков 

Заповед 
№ 467  от 
13.10.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
АДС 
5094/197 
от 
29.04.1968 
г. одобрен 
от 
Председат
еля на 
изпълкома 
на ОНС 
Пазарджи
к не е 
деактуван. 
С ПМС 40 
от 
05.12.1988 
г. имота е 
отнет от 
ОНС гр. 
Пазарджи
к 
С ПМС 88 
от 
07.08.1990 
г. 
възстанов
ява 
правото 
на базата 
на 
организац
ията, 
която я 
стопанисв
а или на 
нейн 
правоприе
мник 
Съгл. 
скица 



Ф00980/11
.06.2009 г. 
площта на 
описания 
имот е 
15.688 дка 
Данъчната 
оценка на 
имота е 67 
005.90 лв. 
Имот 
000172 с 
ЕКАТТЕ 
03592, 
извън 
регулация, 
находяш 
се в 
землищет
о на гр. 
Белово, м. 
Яденица 

8 39 
08.09.1999 

1-21 гр. Белово, ул. "Св. Климент 
Охридски" 81 А 

парцел ХХХІІ ГНС, кв. 
10 със площ 332 кв.м. 
и предварително 
застрояване с 
разгъната площ 
застроена - 243 кв.м. 

     Заповед 
№ 250 от 
11.09.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

9 40 
23.11.1999 

1-22 гр. Белово, кв. 64, Парцел ІV парцел ІХ за 
търговия и услуги - 
310 кв.м. с поставен в 
него метален 
павилион на 
бетонова основа - 
140 кв.м. 

     Заповед 
№ 123 от 
12.07.1999 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

10 44 
25.01.1999 

5-5 с. Сестримо, кв. 43,  парцел  
V 

кв. 43, парцел V - 
търговия и услуги - 
323 кв.м., с поставен 
в него масивен 
метален павилион на 
бетонова основа 

    Решение от 
22.05.2000 г. 
на 
Пазарджишки 
окръжен съд 

Заповед 
№ 97 от 
30.03.2001 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

11 45 
28.05.1999 

1-23 гр. Белово, ул. Тодор 
Каблешков , кв. 61 

парцел VІ - за 
търговия и услуги с 
площ 232 кв.м. 

    Договор за 
покупко-прод
ажба от 
16.04.2002 г. с 
Мария 
Георгиева 
Атанасова 

Заповед 
291 от 
25.09.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



12 46 
09.06.1999 

1*-24 гр. Белово, ул. Христо Ботев 
, кв. 58,  имот с пл.№ 612 

недвижим имот с 
пл.№ 612,  който е 
отреден за 
ресторант, кв. 58 с 
площ 696 кв.м. 
масивна сграда с 
площ 128 кв.м. 
постройка с площ 18 
кв.м. 

      
 

13 47 
02.08.1999 

6-3 с. Габровица, кв. 18,  парцел 
ХХІV 

парцел ХХІV - 
комплексно 
обслужване, кв. 18 с 
площ 1316 кв.м. 
сглобяема постройка 
от 1983 г. ползвана 
като детска градина 
със застроена площ 
216 кв.м. 

     Заповед 
№ 317 от 
08.10.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

14 48 
23.08.1999 

1-25 гр. Белово, ул. "Юндола", кв. 
35, парцел VІІ- 840 

парцел VІ - 840, кв. 35 
по плана на гр. 
Белово с площ 1157 
кв.м. и застроен с 
двуетажна жилищна 
сграда с площ 102 
кв.м. 
и масивна гаражи - 72 
кв.м. 

    Договор за 
дарение от 
12.10.2010 г. с 
Министерство 
на 
вътрешните 
работи 

Заповед 
№ 102 от 
30.03.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
съгл 
удостовер
ение УТ - 
1031/17.09
.2009 г. се 
правят 
следните 
корекции: 
в т. 3 УПИ 
VІІ "за дом 
на 
техниката"
, кв. 35 по 
Пуп на гр. 
белово с 
площ 689 
кв.м., 
застроен с 
2МЖ със 
застроена 
площ 107 
кв.м и 3 
броя 
гаражи 
със ЗП  - 6 
кв.м. 



в т. 4 
Държавен 
съгл. АДС 
№ 5294 от 
04.01.1971 
г. 
в т. 7 УПИ 
VІІ "за дом 
на 
техниката" 
съгл 
Заповед 
68 от 1989 
г. 
в т. 8 на 
север - 
улица, на 
изток УПИ 
ХVІ-815 на 
Йордан 
Петров 
Петракиев 
и УПИ 
ХІV-814 на 
Васил 
Христов 
Дудалов и 
Христо 
Василев 
Дудалов, 
на юг УПИ 
ХІІІ-820 на 
Георги 
Дим. 
Кутрев и 
УПИ 
VІІІ-825 на 
Емил 
Викторов 
мизов и на 
запад УПИ 
VІ-839 на 
Веселина 
николова 
Димитров
а и Ася 
Димитров
а 

15 50 
03.12.1999 

1-26 гр. Белово, ул. "Априлско 
въстание" 17, парцел ХІІІ, кв. 

Дом за обществени 
нужди 

    Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 316 от 



50 Двуетажна сграда с 
ползваем таван и 
мазе със застроена 
площ 90 кв.м. 
гараж със застроена 
площ - 28 кв.м. 
прилежаш терен - 
парцел ХІІІ - 95о кв.м. 

ажба от 
19.04.2002 г. с  
Мария 
Николова 
Рудева 

08.10.2003 
г. на кмета  
на община 
Белово 
 

16 53 
15.12.1999 

7-3 с. Момина Клисура, парцел 
ІІ, кв. 28 

пристройка към 
пощата 
масивна сграда със 
застроена площ - 38 
кв.м. 
прилежащ терен - 
163 кв.м. 

    Договор за 
покупко 
продажба от 
02.01.2002 г. с 
ЕТ "Ангел 
Котев - Гунди" 

Заповед 
№ 240 от 
04.06.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 
покупко-пр
одажба на 
50/162 ид. 
части от 
УПИ ІІ - 
поща, ДСК 
и ДЗИ и 
двуетажна 
масивна 
сград със 
ЗП 38 
кв.м. 

17 54 
25.01.2000 

1-29 гр. Белово,  бул. "Юндола", 
кв. 26 

масивна постройка 
към трафопост - 
застроена площ 28 
кв.м. 

    Договор за 
покупко-прод
ажба от 
16.04.2002 г. с 
ЕТ "И 
КОМЕРС"-Ив
ан Илчев 

Заповед 
№ 318 от 
08.10.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Продаден
и 28/520 
ид. части 
от УПИ 
"Озеленяв
ане"и 
масивна 
постройка 
към 
трафопост 
със 
застроена 
площ 28 
кв.м. 

18 55 
17.04.2000 

1-30 гр. Белово,  кв. Малко 
Белово, кв. 115 

трафопост - 
застроена площ 7 
кв.м. 

      
 

19 57 1-32 гр. Белово,  кв. 64 А, част от паркинг и      Заповед 



19.08.2000 парцел V озеленяване - 1196 
кв.м. 

№44 от 
03.02.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

20 58 
19.08.2000 

1-33 гр. Белово, бул. 
"Освобождение", кв. 64 А 

градска тоалетна - 
застроена площ - 44 
кв.м. 
масивна сграда със 
стоманобетонова 
плоча - строена през 
1960 г. 

     Заповед 
№ 
292/15.09.
2007 г. на 
кмета на 
община 
Белово 
 

21 60 
04.07.2000 

7-4 с. Момина Клисура, парцел ІІ 
- баня, обществена пералня, 
пл. № 399, кв. 14 

едноетажна масивна 
сграда състояща се 
от осем помещения - 
застроена върху 95 
кв.м. през 1964 год., 
мазе и етаж 
дворно място 688 
кв.м. 

    Договор за 
покупко-прод
ажба с Иван 
Димитров 
Неделчев 

Заповед 
№ 255 от 
11.09.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

22 61 
04.07.2000 

6-4 с. Габровица, парцел VІ-124, 
кв. 17 

дворно място 315 
кв.м. 

 Отстъпено 
право на 
строеж на 
Тодор Иванов 
Карагяуров - 
договор от 
12.03.1979 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба 
от25.04.2001 
г. с Тодор 
Иванов 
Карагяуров 

Заповед 
№ 254 от 
11.09.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

23 63 
17.07.2000 

7-6 с. Момина Клисура, парцел 
ХІV , кв.15 

парцел ХІV , състоящ 
се от 1 152 кв.м.. 
комплексно жилищно 
строителство 

 Отстъпено 
право на 
строец на  
Иван 
Темелков 
Магаранов  - 
договор от 
16.05.1989 г. 
Георги 
Ангелов 
Атанасов - 
договор от 
17.05.1989 г. 
Светослав 
Сашов 
Атанасов - 
договор от 
23.05.1989 г. 
Йордан 
Иванов Танев 
- договор от 

    
 



16.05.1990 г. 

24 64 
28.08.2000 

3-3 с. Аканджиево, парцел ІV , кв. 
6 

парцел ІV , състоящ 
се от 950 кв.м.., 
незастроен 

    Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД 
-6/22.01.2014 
г. с "Прайд 
2012" ООД 

Заповед 
№ 145 от 
04.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

25 65 
28.08.2000 

3-4 с. Аканджиево, парцел ІІІ, кв. 
6 

парцел ІІІ, състоящ 
се от 840 кв.м.., 
незастроен 

    Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД 
-6/22.01.2014 
г. с "Прайд 
2012" ООД 

Заповед 
№ 143 от 
04.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

26 66 
28.08.2000 

8-5 с. Аканджиево, парцел ІХ парцел ІХ, състоящ 
се от 819 кв.м.., 
незастроен 

    Договор за 
покупко-прод
ажба от 
29.03.2001 г. с 
Иван Николов 
Кинчев 

Заповед 
№ 253 от 
22.09.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

27 67 
29.08.2000 

1-39 гр. Белово, бул. Юндола 71, 
парцел V-1158, кв. 27 

парцел V-1158 - с 
площ 737 кв.м. и 
построените в него: 
едноетажна жилищна 
масивна сграда със 
застроена площ 145 
кв.м. 
гараж - 19 кв.м., 
стопанска сграда - 9 
кв.м. 
парцела не е 
урегулиран 

     Заповед 
№ 354 от 
29.12.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
нов АЧОС 
494 от 
17.09.2010 
г. 

28 68 
29.08.2000 

1-38 гр. Белово, бул. 
"Освобождение", парцел 
ХVІІ, кв. 11 

Парцел ХVІІ-1092 с 
площ 445 кв.м. и 
построената в него 
двуетажна масивна 
сграда със ЗП - 70 
кв.м. 

    Договор за 
покупко-прод
ажба от 
22.07.2011 г. с 
Варнавка 
Йорданова 
Михайлова 

Заповед 
№ 582 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Данъчната 
оценка на 
имота е 12 
340.40 лв. 

29 69 
29.08.2000 

1-34 гр. Белово,, парцел V-567 , 
кв. 55 

дворно място 
парцел V-567 
400 кв.м., застроено 

 отстъпено 
право на 
строеж на 
Костадин М. 
Кокаланов - 
реш. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
05.07.2002 г. с 
Анастасия 
Кокаланова и 

Заповед 
№ 448 от 
29.10.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 



70/23.06.1959 
г. 

Методи 
Кокаланов 

 

30 70 
29.08.2000 

1-35 гр. Белово,, парцел ХVІ-1360 
, кв. 66 

дворно място 
парцел ХVІ-1360 
431 кв.м., застроено 

 отстъпено 
право на 
строеж на 
Светослав 
Николов 
Велчев - 
договор от 
10.04.1968 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.06.2001 г. 
със 
Светослав 
Велчев и 
Цветана 
Ангелова 

Заповед 
№ 199 от 
03.06.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Заповед 
№ 206 от 
25.06.2001 
г. за 
определян
е на 
купувач, 
извършрн
о е 
плащане, 
няма 
сключен 
договор 

31 71 
29.08.2000 

1-36 гр. Белово, ул. "Иван Вазов" 
35, парцел ХІV-897 , кв. 38 

дворно място 
парцел ХІV-897 
510 кв.м., застроено 
неуредени 
регулацинни сметки 

 отстъпено 
право на 
строеж на 
Васил 
Христов 
Дренков  - 
договор от 
18.11.1989 г. 

    
 

32 72 
29.08.2000 

1-37 гр. Белово, ул. "Иван Вазов" 
37, парцел ХІІ, кв. 38 

дворно място 
парцел ХІІ-898 
470 кв.м., застроено 

 отстъпено 
право на 
строеж на 
Румяна 
Александров
а Габерова - 
договор от 
09.11.1989 г. 

   Заповед 
№ 251 от 
11.09.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

33 73 
15.09.2000 

3-6 с. Аканджиево, парцел Х - за 
фурна, кв. 22 

едноетажна сграда, 
масивна с дървен 
гредоред - 180 кв.м. - 
строена през 1950 г. 
дворно място 786 
кв.м. 

    Договор за 
покупко-прод
ажба от 
21.10.2000 г. с 
Ангел 
Стоилов 
Шуманов 

Заповед 
№ 293 от 
25.09.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

34 74 
10.11.2000 

3-7 с. Аканджиево, парцел за 
озеленяване кв. 24 

автоспирка, метална 
конструкция, 
построена през 2000 
г., застроена площ 27 
кв.м., в т. ч. павилион 
- масивна 

      
 



конструкция - 4 кв. м. 

35 75 
14.12.2000 

6-4 с. Габровица, парцел Х, кв. 8 парцел Х - 
обществено 
обслужване - 262 
кв.м. 

      
 

36 76 
22.12.2000 

3-7 с. Мененкьово, кв. 39 парцел ХV - за 
магазин 
парцела се състои от 
590 кв.м. 

     Заповед 
№ 402 от 
31.08.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

37 77 
22.12.2000 

6-5 с. Габровица, кв. 22 парцел ХІV - 
комплексно 
обслужване - 903 
кв.м. 
двуетажна масивна 
сграда стр. през 1960 
г. - 480 кв.м. 
полумасивна сграда - 
стр. през 1957 г. - 59. 
5 кв.м. 
паянтова сград - стр. 
през 1957 г. - 107 
кв.м. 

     Заповед 
№ 206 от 
08.08.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

38 78 
27.12.2000 

1-38 гр. Белово, парцел 52 За магазин, 
трафопост и 
озеленяване - 1 085 
кв.м. 
масивна сграда - 42 
кв.м. 
трафопост - 38.5 кв.м. 

     Заповед 
№ 346 от 
30.07.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
нов АОС 
№ 5206 от 
07.07.2014 
г. 

39 79 
04.01.2001 

3-8 с. Мененкьово, в рамките на 
регулацията на населеното 
място 

Подземно напояване 
на населеното място 
обща дължина 4151 
м. 

      
 

40 80 
05.01.2001 

7-7 с. Момина Клисура, парцел І, 
кв. 30 

едноетажна масивна 
сграда 
застроена площ - 189 
кв. м. 
строена - 1952 год.  
земя 310 кв.м. 

    Договор за 
покупко-прод
ажба от 
17.09.2007 г. с 
Любомир 
Георгиев 
Марков 

Заповед 
№122 от 
01.04.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Данъчната 
оценка на 
имота е 6 
423.70 лв. 



41 81 
05.01.2001 

7-8 с. Момина Клисура, парцел 
V, кв. 27 

1. масивна сграда - 
379, 8 кв. м. 
2. масивна сграда - 
337 кв.м. 
3. масивна сграда - 
129 кв. м. 
навес - 34 кв. м. 
прилежащ терен - 
парцел V - 8 169.5 
кв.м. 

      
На 
основание 
регулацио
нно 
изменение
н от УПИ 
V, кв. 27 са 
образуван
и два нови 
парцела, 
за които 
са 
съставени 
следните 
актове 
АОС 381 
от 
25.09.2006 
г. и АОС 
382 от 
03.10.2006 
г. 

42 82 
19.02.2001 

1-39 гр. Белово, кв. 23, парцел 
ІХ-1551 

незастроен парцел 
ІХ-1551 
площ 210 кв. м. 

      
На 
основание 
техническ
а грешка е 
съставен 
нов АОС 
№ 400 от 
14.05.2007 
г. 

43 84 
20.02.2001 

1-40 гр. Белово, парцел ІІ - 
Търговия и усуги, кв. 60Б 

парцел ІІ- 135 кв.м. 
Застроена площ 1 - 
40 кв.м. 
застроена площ 2 - 30 
кв.м. 

      
 

44 85 
26.02.2001 

2-6 с. Голямо Белово, м. Кутела Дърводелска 
работилница - 
строена 1966 г. 
1. работилница - 146 
кв.м. 
2. работилница - 160 
кв.м. 
3. Стая за пазачи - 9 
кв.м. 
Прилежаща 
територия - 2 148 
кв.м. 

      
 



45 86 
05.03.2001 

7-9 с. Момина Клисура, кв. 26 , 
парцел VI-46 

парцел VI - 46 
площ 308 кв. м. 

 Отстъпено 
право на 
строеж на 
Димитър 
Николов 
Геров 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
14.04.2011 г. с 
Димитър 
Николов 
Геров 

 
 

46 87 
05.03.2001 

5-6 с. Сестримо, м. Св. Георги Терен, състоящ се от 
57 031 кв.м. 

     Заповед 
№314 от 
18.10.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово/за 
части от 
имота/ 
Заповед 
№ 217 от 
05.08.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
е нов 
АЧОС № 
5872 от 
16.07.2015 
г. 

47 88 
19.03.2001 

1-41 гр. Белово, кв. 51, парцел  
XVIII-594 

парцел XVIII-594 
състоящ се от 494 
кв.м. 

 Отстъпено 
право на 
строеж на 
Венка Иванов 
Гигов - 
решение 
62/08.11.1957 
г. на ИК на 
СНС - гара 
Белово. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
25.04.2001 г. с 
Ива Венкова 
Вангелова 

Заповед 
№252 от 
11.09.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

48 89 
08.05.2001 

3-9 гр. Белово, С. Мененкьово, 
парцел V, кв. 22 

Парцел V фурна , 
баня 
за имот с пл. № 340 - 
516 кв.м. 
фурната с баня - 
едноетажна, стр. 
1957 год. - 163 кв.м. 
навес - 9 кв.м. 

    Договор за 
покупко-прод
ажба от 
29.12.2002 г. с 
Васил Иванов 
Миланов 

Заповед 
№294 от 
25.09.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

49 90 
08.05.2001 

1-42 гр. Белово, кв. Малко 
Белово,  парцел  XVI-291  кв. 
105 

Парцел XVI - фурна с 
площ 610 кв.м. 
застроено от фурна, 
стр. 1968 год. - 120 
кв.м. 

     Заповед 
№ 355 от 
29.12.2011 
г. на кмета 
на община 



сайвант - 10 кв.м. Белово 
Съставен 
е нов 
АЧОС № 
497 от 
25.10.2010 
г. 

50 91 
08.05.2001 

1-43 гр. Белово, кв. Малко 
Белово, имот 245, кв. 92 

Урегулиран имот № 
245 с площ 805 кв.м. 

     Заповед 
№ 75 от 
26.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

51 92 
08.05.2001 

7-10 с. Момина Клисура, имот 
ІІІ-202, кв. 42 

парцел ІІІ-202, с площ 
540 кв. м. 

 Отстъпено 
право на 
строеж на 
Васил Иванов 
Вацков с 
Договор от 
18.08.1969 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
13.04.2005 г. с 
Георги 
Василев 
Вацков 

 
 

52 93 
08.05.2001 

8-9 с. Аканджиево, УПИ VIII-10, 
кв. 1 

парцел VIII-10, 
състоящ се от 827 
кв.м., общинско 
място - 478 кв.м. 

 Отстъпено 
право на 
строеж на 
Детелин 
Малинов 
Кандьов със 
Заповед № 
183 от 
10.12.1981 
год. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.10.2001 г. с 
Детели 
Малинов 
Кандьов 

Заповед 
№256 от 
11.09.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

53 94 
08.06.2001 

2-7 с. Голямо Белово, парцел 
І-общ., кв. 25 

незастроен парцел 
І-общински, състоящ 
се от 260 кв. м. 

    Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2001 г. с 
Костадин 
Стефанов 
Цинцаров 

Заповед 
№ 249 от 
11.09.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

54 97 
08.08.2001 

1-44 гр. Белово, кв. 64 Терен паркинг - 900 
кв.м. незастроен 

      
 

55 98 
28.09.2001 

1-45 гр. Белово, Парцел ІІ, кв. 60 г, 
бул. "Юндола" 

Парцел  
ІІ-Комплексно 
жилищни 
строителство, 
озеленяване и 
трафопост - 1 290 кв. 
м. 
застроено - 
трафопост - 91 кв. м. 

 имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
Съставен 
е АОС 
366/12.10.
2004 г. 

56 99 1-46 гр. Белово, Парцел VIІІ-925, Парцел  VIІІ-925, 2 639.00 лв. Отстъпено   Договор за Заповед 



28.09.2001 кв. 39 състоящ се от 455 
кв.м. 

право на 
строеж на 
Мария 
Николова 
Рафаилова - 
договор за 
отстъпено 
право на 
строеж от 
07.06.1969 г. 

покупко-прод
ажба от 
15.10.2008 г. с 
Иванка 
Ангелова 
Рафаилова 

№ 25 от 
21.01.2009 
г. на кмета 
на община 
белово 
 

57 103 
17.12.2002 

1-50 гр. Белово, Парцел Х XVIІІ , 
кв. 52 

Поземлен имот Х 
XVIІІ-Търговия и 
услуги, състоящ се от 
240 кв.м. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
06.03.2002 г. с 
ЕТ "Симона - 
Борис Димов" 

Заповед 
№ 449 от 
29.10.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

58 108 
25.01.2002 

1-52 гр. Белово, Парцел XVI-1361, 
кв. 66 

Парцел XVI-1361- 
застроен 
състоящ се от 522 
кв.м. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.08.2002 г. с 
Верка 
Данаилова 
Лазарова, 
Невена 
Ростиславова 
Пейчева и 
Йордан 
Ростиславов 
Лазаров 

 
 

59 109 
28.01.2002 

1-53 гр. Белово, м. Куртово пасище с храсти 
имот 000201, 
състоящ се от  9.255  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 178 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

60 110 
28.01.2002 

1-54 гр. Белово, м. Куртово пасище с храсти 
имот 000202, 
състоящ се от  
1553.761  дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 612 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

61 111 
28.01.2002 

1-55 гр. Белово, м. Куртово пасище с храсти 
имот 000203, 
състоящ се от  
1436.381  дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 

   Заповед 
№ 613 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ал. 5 от ЗОС  

62 112 
28.01.2002 

1-56 гр. Белово, м. Куртово пасище с храсти 
имот 071001, 
състоящ се от  
268.872  дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 177 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

63 113 
28.01.2002 

1-57 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071002, 
състоящ се от  
150.811  дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 176 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

64 114 
28.01.2002 

1-58 гр. Белово, общ. Белово, м. 
Куртово 

Използваема ливада 
имот № 071004 
площ на имота-2.886 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 175 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

65 115 
28.01.2002 

1-59 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071005 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 174 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

66 116 
28.01.2002 

1-60 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071007, 
състоящ се от  19.248  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 173 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

67 117 
18.01.2007 

1-61 гр. Белово, общ. Белово, м. 
Куртово 

Използваема ливада 
имот № 071009 
площ на имота-9.646 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 172 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

68 118 
18.01.2002 

1-62 гр. Белово, м. Султанка използваема ливада 
имот 000176, 
състоящ се от  
209.695 дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 171 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



69 119 
18.01.2002 

1-63 гр. Белово, м. Султанка използваема ливада 
имот 000177, 
състоящ се от  27.237 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 170 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

70 120 
18.01.2002 

1-64 гр. Белово, м. Парнево използваема ливада 
имот 000178, 
състоящ се от  11.943 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 169 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

71 121 
29.01.2002 

1-65 гр. Белово, м. Парнево нива 
имот 000179, 
състоящ се от  
212.829 дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 168 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

72 122 
29.01.2002 

1-66 гр. Белово, м. Куртово пасище с храсти 
имот 000201, 
състоящ се от  9.255  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 370 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

73 123 
29.01.2002 

1-67 гр. Белово, м. Куртово пасище с храсти 
имот 000202, 
състоящ се от  
1553.761  дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 454 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

74 124 
29.01.2002 

1-68 гр. Белово, м. Куртово пасище с храсти 
имот 000203, 
състоящ се от  
1436.381  дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 453 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

75 125 
29.01.2002 

1-69 гр. Белово, м. Куртово пасище с храсти 
имот 071001, 
състоящ се от  
268.872  дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 452 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

76 126 1-70 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера  Имотът се    Заповед 



29.01.2002 имот 071002, 
състоящ се от  
150.811  дка 
категория на земята - 
девета 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

№ 451 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

77 127 
29.01.2002 

1-71 гр. Белово, общ. Белово, м. 
Куртово 

Използваема ливада 
имот № 071004 
площ на имота-2.886 
дка 
категория на 
земята-девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 450 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

78 128 
29.01.2002 

1-72 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071005, 
състоящ се от  11.348  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 449 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

79 129 
29.01.2002 

1-73 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071007, 
състоящ се от  19.248  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 448 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

80 130 
30.01.2002 

1-74 гр. Белово, общ. Белово, м. 
Куртово 

Използваема ливада 
имот № 071009 
площ на имота-9.646 
категория на 
земята-девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 447 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

81 131 
30.01.2002 

1-75 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071010, 
състоящ се от  10.425  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 167 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

82 132 
30.01.2002 

1-76 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071012, 
състоящ се от  36.672  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 166 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

83 133 
30.01.2002 

1-77 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071014, 

 Имотът се 
управлява от 

   Заповед 
№ 165  от 



състоящ се от  14.020  
дка 
категория на земята - 
девета 

кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

84 135 
30.01.2002 

1-79 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071016, 
състоящ се от  19.600  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 163 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

85 136 
30.01.2002 

1-80 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071017, 
състоящ се от  14.651  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 162 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

86 137 
30.01.2002 

1-81 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071018, 
състоящ се от  38.313  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 161 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

87 138 
30.01.2002 

1-82 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071020, 
състоящ се от  16.679  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 240 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

88 140 
30.01.2002 

1-84 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071022, 
състоящ се от  3.958  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 159 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

89 141 
31.01.2002 

1-85 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071023, 
състоящ се от  6.437  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 158 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

90 142 
31.01.2002 

1-86 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071025, 
състоящ се от  16.626  

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   Заповед 
№ 157 от 
11.04.2014 



дка 
категория на земята - 
девета 

община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

91 143 
31.01.2002 

1-87 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071027, 
състоящ се от  23.270  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 241 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

92 144 
31.01.2002 

1-88 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071026, 
състоящ се от  40.507  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 242 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

93 145 
31.01.2002 

1-89 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071028, 
състоящ се от  3.361  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 243 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

94 146 
31.01.2002 

1-90 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071029, 
състоящ се от  3.705  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 244 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

95 147 
31.01.2002 

1-91 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071031, 
състоящ се от  1.432  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 245 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

96 148 
01.02.2002 

1-92 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071032, 
състоящ се от  9.224  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 246 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

97 149 
01.02.2002 

1-93 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071035, 
състоящ се от  31.414  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   Заповед 
№ 247 от 
27.05.2014 
г. на кмета 



категория на земята - 
девета 

Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

на община 
Белово 
 

98 150 
01.02.2002 

1-94 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071037, 
състоящ се от  22.756  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 248 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

99 151 
01.02.2002 

1-95 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071038, 
състоящ се от  2.171  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 249 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

100 152 
01.02.2002 

1-96 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071039, 
състоящ се от  22.065  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 250 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

101 153 
01.02.2002 

1-97 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071040, 
състоящ се от  11.406  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 251 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

102 154 
01.02.2002 

1-98 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071041, 
състоящ се от  32.028  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 252 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

103 155 
01.02.2002 

1-99 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071030, 
състоящ се от  9.778  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 253 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

104 157 
04.02.2002 

1-101 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071043, 
състоящ се от  2.398  
дка 
категория на земята - 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   Заповед 
№ 255 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 



девета осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

Белово 
 

105 158 
04.02.2002 

1-102 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071044, 
състоящ се от  1.518  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 256 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

106 159 
04.02.2002 

1-103 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071045, 
състоящ се от  8.420  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 257 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

107 160 
04.02.2002 

1-104 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071046, 
състоящ се от  10.010  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 258 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

108 161 
04.02.2002 

1-105 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071047, 
състоящ се от  17.416  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 259 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

109 162 
04.02.2002 

1-106 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071048, 
състоящ се от  2.308  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 260 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

110 163 
04.02.2002 

1-107 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071049, 
състоящ се от  28.665  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 261 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

111 164 
04.02.2002 

1-108 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071050, 
състоящ се от  3.868  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 

   Заповед 
№ 262 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ал. 5 от ЗОС  

112 166 
04.02.2002 

1-110 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071053, 
състоящ се от  
104.511  дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 264 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

113 168 
04.02.2002 

1-112 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071055, 
състоящ се от  4.082  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 265 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

114 169 
04.02.2002 

1-113 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071056, 
състоящ се от  71.110  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 267 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

115 170 
04.02.2002 

1-114 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071058, 
състоящ се от  19.080  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 268 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

116 172 
05.02.2002 

172 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071061, 
състоящ се от  5.731  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 419 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

117 173 
05.02.2002 

1-117 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071062, 
състоящ се от  2.076  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 420 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

118 174 
05.02.2002 

1-118 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071063, 
състоящ се от  30.520  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 421 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



119 175 
05.02.2002 

1-119 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071064, 
състоящ се от  7.979  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 422 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

120 176 
05.02.2002 

1-120 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071087, 
състоящ се от  0.706  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 423 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

121 177 
05.02.2002 

1-121 гр. Белово, м. Куртово ливада 
имот 071082, 
състоящ се от  5.518  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 424 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

122 178 
05.02.2002 

1-122 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071080, 
състоящ се от  0.529  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 425 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

123 180 
05.02.2002 

1-124 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071078, 
състоящ се от  0.844  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 427 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

124 181 
05.02.2002 

1-125 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071072, 
състоящ се от  4.156  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 428 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

125 182 
05.02.2002 

1-126 гр. Белово, м. Куртово ливада 
имот 071073, 
състоящ се от  2,912  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 429 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

126 183 1-127 гр. Белово, м. Куртово нива  Имотът се    Заповед 



05.02.2002 имот 071074, 
състоящ се от  0.498  
дка 
категория на земята - 
девета 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

№ 430 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

127 184 
05.02.2002 

1-128 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071075, 
състоящ се от  0.956  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 431 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

128 185 
05.02.2002 

1-129 гр. Белово, м. Куртово ливада 
имот 071076, 
състоящ се от  6.575  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 432 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

129 186 
06.02.2002 

1-130 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071077, 
състоящ се от  2.383  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 436 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

130 187 
06.02.2002 

1-130 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071071, 
състоящ се от  0.838  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 614 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

131 188 
06.02.2002 

1-131 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071070, 
състоящ се от  5.370  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 615 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

132 189 
06.02.2002 

1-132 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071069, 
състоящ се от  2.461  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 616 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

133 191 
06.02.2002 

1-134 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071067, 

 Имотът се 
управлява от 

   Заповед 
№ 618 от 



състоящ се от  2.524  
дка 
категория на земята - 
девета 

кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

134 193 
06.02.2002 

1-136 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071065, 
състоящ се от  5.744  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 620 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

135 194 
06.02.2002 

1-137 гр. Белово, м. Куртово ливада 
имот 071142, 
състоящ се от  2.196  
дка 
категория на земята - 
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 621 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

136 196 
06.02.2002 

1-139 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071134, 
състоящ се от  6.798  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

137 197 
06.02.2002 

1-140 гр. Белово, м. Куртово нива 
категория на заемята  
девета 
имот 071132, 
състоящ се от  0.198  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 627 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

138 198 
06.02.2002 

1-141 гр. Белово, м. Куртово нива 
категория на заемята  
девета 
имот 071128, 
състоящ се от  1.484  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 624 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

139 199 
06.02.2002 

1-142 гр. Белово, м. Куртово нива 
категория на заемята  
девета 
имот 071127, 
състоящ се от  1.184  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 625 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

140 200 
06.02.2002 

1-143 гр. Белово, м. Куртово нива 
категория на заемята  
девета 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   Заповед 
№ 626 от 
04.12.2014 



имот 071126, 
състоящ се от  2.422  
дка 

община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

141 202 
07.02.2002 

1-145 гр. Белово, м. Куртово нива 
категория на заемята  
девета 
имот 071124, 
състоящ се от  0.530  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 385 от 
02.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

142 203 
07.02.2002 

1-146 гр. Белово, м. Куртово нива 
категория на заемята  
девета 
имот 071123, 
състоящ се от  2.137  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 386 от 
02.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

143 203 
07.02.2002 

1-147 гр. Белово, м. Куртово нива 
категория на заемята  
девета 
имот 071121, 
състоящ се от  2.118  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 384 от 
02.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

144 204 
07.02.2002 

1-148 гр. Белово, м. Куртово нива 
категория на заемята  
девета 
имот 071120, 
състоящ се от  1.436  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 387 от 
02.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

145 205 
07.02.2002 

1-149 гр. Белово, м. Куртово нива 
категория на заемята  
девета 
имот 071119, 
състоящ се от  0.902 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 388 от 
02.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

146 207 
07.02.2002 

1-151 гр. Белово, м. Куртово нива 
категория на заемята  
девета 
имот 071116, 
състоящ се от  0.727 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 390 от 
02.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

147 208 
07.02.2002 

1-152 гр. Белово, м. Куртово нива 
категория на заемята  
девета 
имот 071090, 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   Заповед 
№ 391 от 
02.09.2014 
г. на кмета 



състоящ се от  10.412 
дка 

Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

на община 
Белово 
 

148 210 
07.02.2002 

1-154 гр. Белово, м. Куртово ливада 
категория на заемята  
девета 
имот 071093, 
състоящ се от  1.013 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 393 от 
02.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

149 211 
08.02.2002 

1-155 гр. Белово, м. Куртово нива 
категория на заемята  
девета 
имот 071097, 
състоящ се от  48.519 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 399 от 
03.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

150 212 
08.02.2002 

1-156 гр. Белово, м. Куртово нива 
 категория на 
заемята  девета 
имот 071103, 
състоящ се от 5.473 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 398 от 
03.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

151 216 
08.02.2002 

1-160 гр. Белово, м. Куртово нива 
 категория на 
заемята  девета 
имот 071111, 
състоящ се от 1.302 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 394 от 
03.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

152 218 
08.02.2002 

1-162 гр. Белово, м. Куртово нива 
 категория на 
заемята  девета 
имот 071122, 
състоящ се от 1.196 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 417 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

153 219 
08.02.2002 

1-163 гр. Белово, м. Куртово ливада 
 категория на 
заемята  девета 
имот 071112, 
състоящ се от 7.638 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 416 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

154 220 
08.02.2002 

1-164 гр. Белово, м. Куртово нива, категория на 
заемята  девета 
имот 071008, 
състоящ се от 7.329 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   Заповед 
№ 156 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 



осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

Белово 
 

155 221 
08.02.2002 

1-165 гр. Белово, м. Митириза използваема ливада 
имот 000175, 
състоящ се от 
119.580 дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 415 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

156 222 
08.02.2002 

1-166 гр. Белово, м. Яденица ливада 
имот 073002, 
състоящ се от 2.547 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 414 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

157 223 
08.02.2002 

1-167 гр. Белово, м. Яденица нива 
имот 073001, 
състоящ се от 0.676 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 413 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

158 224 
08.02.2002 

1-168 гр. Белово, м. Яденица нива 
имот 073003, 
състоящ се от 0.562 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 412 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

159 225 
08.02.2002 

1-169 гр. Белово, м. Яденица ливада 
имот 073004, 
състоящ се от 1.719 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 411 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

160 226 
08.02.2002 

1-170 гр. Белово, м. Яденица ливада 
имот 073005, 
състоящ се от 0.508 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 410 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

161 227 
08.02.2002 

1-171 гр. Белово, м. Яденица нива 
имот 073006, 
състоящ се от 1.518 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 

   Заповед 
№ 409 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ал. 5 от ЗОС  

162 228 
11.02.2002 

1-172 гр. Белово, м. Яденица пасище, мера 
имот 073007, 
състоящ се от 0.225 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 408 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

163 229 
11.02.2002 

1-173 гр. Белово, м. Яденица нива 
имот 073008, 
състоящ се от 0.486 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 407 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

164 230 
11.02.2002 

1-174 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071010, 
състоящ се от 10.425 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 446 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

165 231 
11.02.2002 

1-175 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071012, 
състоящ се от 36.672 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 445 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

166 232 
11.02.2002 

1-176 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071014, 
състоящ се от 14.020 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 444 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

167 233 
11.02.2002 

1-177 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071015, 
състоящ се от 30.330 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 443 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

168 234 
11.02.2002 

1-178 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071016, 
състоящ се от 19.600 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   Заповед 
№ 442 от 
21.11.2006 



дка община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

169 235 
11.02.2002 

1-179 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071017, 
състоящ се от 14.651 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 441 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

170 236 
11.02.2002 

1-180 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071018, 
състоящ се от 38.313 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 440 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

171 237 
11.02.2002 

1-181 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071020, 
състоящ се от 16.679  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 439 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

172 238 
11.02.2002 

1-182 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071021, 
състоящ се от 11.357  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 438 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

173 239 
11.02.2002 

1-183 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071022, 
състоящ се от 3.958  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 437 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

174 240 
15.02.2002 

1-184 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071023, 
състоящ се от 6.437  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   Заповед 
№ 436 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 



осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

община 
Белово 
 

175 241 
15.02.2002 

1-185 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071025, 
състоящ се от 16.626  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 435 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

176 242 
15.02.2002 

1-186 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071026, 
състоящ се от 40.507  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 434 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

177 243 
15.02.2002 

1-187 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071027, 
състоящ се от 23.270  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 433 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

178 244 
15.02.2002 

1-188 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071028, 
състоящ се от 3.361  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 432 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

179 245 
15.02.2002 

1-189 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071029, 
състоящ се от 3.705  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 431 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

180 246 
15.02.2002 

1-190 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071030, 
състоящ се от 9.788  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 430 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 



 

181 247 
15.02.2002 

1-191 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071031, 
състоящ се от 1.432  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 429 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

182 248 
06.03.2002 

1-192 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071032, 
състоящ се от 9.224  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 428 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

183 249 
06.03.2002 

1-193 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071035, 
състоящ се от 31.414  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 427 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

184 250 
06.03.2002 

1-194 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071037, 
състоящ се от 22.756  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 426 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

185 251 
06.03.2002 

1-195 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071038, 
състоящ се от 2.171  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 425 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

186 253 
23.05.2002 

19197 гр. Белово, бул. 
"Освобождение" , кв. 1 

УПИ XXVI -За 
газостанция. Имота 
се състои от 722 кв.м. 

    Договор за 
покупко-прод
ажба от 
09.07.2002 г с 
"Франс газ" 
ООД 

Заповед 
450 от 
29.10.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

187 254 
23.05.2002 

7-12 с. Момина Клисура, кв. 29, 
УПИ XVIТърговия и услуги, 

УПИ XVIТърговия и 
услуги, състоящ се от 

    Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№153 от 



45 кв.м. ажба от 
30.07.2002 г. с 
Васил 
Александров 
Михов 

16.04.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

188 255 
27.05.2002 

1-198 гр. Белово, м. Крайчинец, 
имот 000245 

Друга селищна 
територия 
площ 14 706 кв.м. - 
обособена 
строителна 
площадка 
масивна сграда - 16 
кв.м. 

     Заповед 
№ 74 от 
26.02.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
От имот № 
000245 са 
обособени 
два 
отделни 
имота - 
имот  №  
000415 и 
имот  № 
000384, за 
кйто има 
съставен 
нов акт за 
собствено
ст 

189 256 
27.05.2002 

1-199 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071039, 
състоящ се от 22.065  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 424 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

190 257 
27.05.2002 

1-200 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071040, 
състоящ се от 11.406  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 423 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

191 258 
27.05.2002 

1-201 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071041, 
състоящ се от 32.028  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 422 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 



192 259 
27.05.2002 

1-202 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071042, 
състоящ се от 19.345  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 421 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

193 260 
27.05.2002 

1-203 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071043, 
състоящ се от 2.398  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 420 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

194 261 
27.05.2002 

1-204 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071044, 
състоящ се от 1.518  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 419 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

195 262 
27.05.2002 

1-205 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071045, 
състоящ се от 9.420  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 418 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

196 263 
27.05.2002 

1-203 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071046, 
състоящ се от 10.010  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 417 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

197 264 
27.05.2002 

1-207 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071047, 
състоящ се от 17.416  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 416 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

198 265 
27.05.2002 

1-208 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071048, 

 Имотът се 
управлява от 

   Заповед 
№ 415 от 



състоящ се от 2.308  
дка 

кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

199 266 
27.05.2002 

1-209 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071049, 
състоящ се от 28.665  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 414 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

200 267 
27.05.2002 

1-210 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071050, 
състоящ се от 3.868  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 413 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

201 268 
27.05.2002 

1-211 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071052, 
състоящ се от 4.700  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 412 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

202 269 
27.05.2002 

1-212 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071053, 
състоящ се от 
104.511  дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 411 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

203 270 
27.05.2002 

1-213 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071054, 
състоящ се от 4.568  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 410 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

204 271 
27.05.2002 

1-214 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071055, 
състоящ се от 4.082  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   Заповед 
№ 409 от 
21.11.2006 
г.  на 



Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

кмета на 
община 
Белово 
 

205 272 
27.05.2002 

1-215 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071056, 
състоящ се от 71.110  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 408 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

206 273 
27.05.2002 

1-216 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071058, 
състоящ се от 19.080  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 407 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

207 274 
27.05.2002 

1-217 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071059, 
състоящ се от 36.038  
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 406 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

208 275 
27.05.2002 

1-218 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071061, 
състоящ се от 5.731 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 405 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

209 276 
27.05.2002 

1-219 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071062, 
състоящ се от 2.076 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 404 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

210 277 
27.05.2002 

1-220 гр. Белово, м. Куртово изплозваема ливада 
имот 071063, 
състоящ се от 30.520 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 

   Заповед 
№ 403 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 



ал. 5 от ЗОС Белово 
 

211 278 
27.05.2002 

1-221 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071064, 
състоящ се от 7.979 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 402 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

212 279 
27.05.2002 

1-222 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071087, 
състоящ се от 0.706 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 401 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

213 280 
27.05.2002 

1-223 гр. Белово, м. Куртово ливада 
имот 071082, 
състоящ се от 5.518 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 400 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

214 281 
27.05.2002 

1-224 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071080, 
състоящ се от 0.529 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 399 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

215 282 
27.05.2002 

1-225 гр. Белово, м. Куртово пасище с храсти 
имот 071079, 
състоящ се от 7.123 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 398 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

216 283 
27.05.2002 

1-226 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071078, 
състоящ се от 0.844 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 397 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 



217 284 
27.05.2002 

1-227 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071077, 
състоящ се от 2.383 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 396 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

218 285 
28.05.2002 

1-228 гр. Белово, м. Куртово ливада 
имот 071076, 
състоящ се от 6.575 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 395 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

219 286 
28.05.2002 

1-229 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071075, 
състоящ се от 0.956 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 394 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

220 287 
28.05.2002 

1-287 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071074, 
състоящ се от 0.498 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 393 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

221 288 
28.05.2002 

1-231 гр. Белово, м. Куртово ливада 
имот 071073, 
състоящ се от 2.912 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 392 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

222 289 
28.05.2002 

1-232 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071072, 
състоящ се от 4.156 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 391 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

223 290 
28.05.2002 

1-233 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071071, 

 Имотът се 
управлява от 

   Заповед 
№ 390 от 



състоящ се от 0.838 
дка 

кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

224 291 
28.05.2002 

1-234 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071070, 
състоящ се от 5.370 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 389 от 
21.11.2006 
г.  на 
кмета на 
община 
Белово 
 

225 292 
28.05.2002 

1-235 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071069, 
състоящ се от 2.461 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 388 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

226 293 
28.05.2002 

1-236 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071068, 
състоящ се от 33.845 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 387 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

227 294 
28.05.2002 

1-237 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071067, 
състоящ се от 2.524 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 386 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

228 295 
28.05.2002 

1-238 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071066, 
състоящ се от 5.645 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 385 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

229 296 
28.05.2002 

1-239 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 071065, 
състоящ се от 5.744 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 384 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

230 297 1-240 гр. Белово, м. Куртово ливада  Имотът се    Заповед 



28.05.2002 имот 071142, 
състоящ се от 2.196 
дка 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

№ 383 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

231 298 
28.05.2002 

1-241 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071136, 
състоящ се от 4.450 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 382 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

232 299 
28.05.2002 

1-242 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071134, 
състоящ се от 6.798 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 381 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

233 300 
28.05.2002 

1-243 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071132, 
състоящ се от 0198 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 380 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

234 301 
28.05.2002 

1-244 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071128, 
състоящ се от 1.484 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 379 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

235 302 
28.05.2002 

1-245 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071127, 
състоящ се от 1.814 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 378 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

236 303 
28.05.2002 

1-246 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071126, 
състоящ се от 2.422 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 377 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

237 304 
28.05.2002 

1-247 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071125, 

 Имотът се 
управлява от 

   Заповед 
№ 376 от 



състоящ се от 7.935 
дка 

кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

238 305 
28.05.2002 

1-248 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071124, 
състоящ се от 0.530 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 375 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

239 306 
28.05.2002 

1-249 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071123, 
състоящ се от 2.137 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 374 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

240 307 
28.05.2002 

1-250 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071121, 
състоящ се от 2.118 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 373 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

241 308 
28.05.2002 

1-251 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071120, 
състоящ се от 1.436 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 372 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

242 309 
28.05.2002 

1-252 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071119, 
състоящ се от 0.902 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 371 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

243 310 
28.05.2002 

1-253 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071117, 
състоящ се от 5.485 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 468 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

244 311 
28.05.2002 

1-254 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071116, 
състоящ се от 0.727 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   Заповед 
№ 467 от 
21.11.2006 



дка община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

245 312 
28.05.2002 

1-255 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071090, 
състоящ се от 10.412 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 466 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

246 313 
28.05.2002 

1-256 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071092, 
състоящ се от 7.383 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 465 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

247 314 
29.05.2002 

1-257 гр. Белово, м. Куртово ливада 
имот 071093, 
състоящ се от 1.013 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 464 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

248 315 
29.05.2002 

1-258 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071097, 
състоящ се от 48.519 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 463 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

249 316 
29.05.2002 

1-259 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071103, 
състоящ се от 5.473 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 462 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

250 317 
29.05.2002 

1-260 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071105, 
състоящ се от 11.294 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 461 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

251 318 
29.05.2002 

1-261 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071106, 
състоящ се от 5.369 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   Заповед 
№ 460 от 
21.11.2006 
г. на кмета 



Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

на община 
Белово 
 

252 319 
29.05.2002 

1-262 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071109, 
състоящ се от 12.355 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 459 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

253 320 
29.05.2002 

1-263 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071111, 
състоящ се от 1.302 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 458 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

254 321 
30.05.2002 

1-264 гр. Белово, м. Куртово пасище, мера 
имот 071088, 
състоящ се от 0.716 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 457 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

255 322 
30.05.2002 

1-265 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071122, 
състоящ се от 1,196 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 456 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

256 323 
30.05.2002 

1-256 гр. Белово, м. Куртово ливада 
имот 071112, 
състоящ се от 7.638 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 455 от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

257 324 
30.05.2002 

1-267 гр. Белово, м. Куртово нива 
имот 071008, 
състоящ се от 7.329 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№469  от 
21.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

258 325 
30.05.2002 

1-268 гр. Белово, м. Куртово използваема ливада 
имот 000175, 
състоящ се от 
119.580 дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   Заповед 
№ 631 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 



осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

Белово 
 

259 326 
14.06.2002 

6-6 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VIII, кв. 
21 по ПУП на с. Габровица 
одобрен със Заповед № 
248/1998 г. 

Урегулиран имот, 
състоящ се от 80 
кв.м. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
10.09.2002 г. с 
Васил Иванов 
Тандов 

Заповед 
№ 47 от 
31.01.2007 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

260 327 
14.06.2002 

7-13 с.Момина Клисура, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ VII, кв. 39 по 
ПУП на с. Момина Клисура 
одобрен със Заповед № 
1218/13.10.1986 г. 

УПИ VII  с площ 399 
кв.м. 
застроен с площ 52 
кв.м. 

 Отстъпено 
право на 
строеж на 
Димо Лавчиев 
с Договор от 
12.01.1977 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
07.06.2002 г. с 
Димо Иванов 
Лавчиев 

Заповед 
№ 45 от 
31.01.2007 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

261 328 
19.06.2002 

1-269 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  ул."Орфей" 
8 , УПИ XXV-За базар, кв. 53 
по ПУП на гр. Белово 

УПИ XXV-За базар, 
състоящ се от 815 
кв.м. 
осем самостоятелни 
клетки със застроена 
площ 164 кв.м. - 
построени през 1972 
г. 

 Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 46 от  
31.01.2007 
г. и  
Заповед 
№ 46 от 
03.02.2010 
г. 
 

262 329 
19.06.2002 

8-11 с. Аканджиево, кв. 42 УПИ І"За казан" с 
площ 577 кв.м. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

263 330 
19.06.2002 

8-12 с. Аканджиево, м. Орешака, 
масив 039 

нива  
имот 039162, 
състоящ се от 20.872 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 319 от 
08.10.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

264 331 
19.06.2002 

8-13 с. Аканджиево, м. Орешака, 
масив 039 

нива  
имот 039165, 
състоящ се от 28.695 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 311 от 
08.10.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

265 332 
19.06.2002 

332 с. Аканджиево, м. Орешака, 
масив 039 

нива  
имот 039161, 
състоящ се от 9.998 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   Заповед 
№ 320 от 
08.10.2003 
г. на кмета 



Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

на община 
Белово 
 

266 333 
19.06.2002 

8-15 с. Аканджиево, м. Орешака ливада 
имот 000156, 
състоящ се от 7.824 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 312 от 
08.10.2003 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

267 334 
19.06.2002 

334 с. Дъбравите,  УПИ І, кв. 22 масивна сграда- 2 
етажа - построена 
през 1958 год. 
застроена площ - ет.- 
клубно помещениое 
със сервизни 
помещения - 79 кв.м. 
Втори етаж - фурна 
със застроена площ 
125 кв.м. 

 О   Договор за 
покупко-прод
ажба за етаж 
от сградата от 
26.07.2004 г. с 
Стефан 
Василев 
Якимов 

Заповед 
№55 от 
01.02.2007 
г. на кмета 
на община 
Белово за 
втори 
етаж/фурн
а/ ведно 
със 
съответни
те части от 
правото 
на строеж 
 

268 335 
19.06.2002 

1-270 гр. Белово, м. Крайчинец имот 000384/като 
част от имот 000245/ 
друга селищна 
територия 
площ на имота - 4.700 
кв.м. 

    Договор за 
покупко-прод
ажба от 
13.11.2002 г. с 
ЕТ "Любомир 
Калайджийск
и - АДИ" 

Заповед 
№ 56 от 
01.02.2007  
г. на  
кмета на 
община 
Белово 
от имот 
00245 са 
обособени 
два 
парцела  
000384 с 
площ 4 
700 кв.м.  
000415 с 
плщ 10005 
кв.м. 

269 336 
19.06.2002 

4-5 с. Дъбравите, парцел 
ХХХІІ-СОНС, кв. 19 

част от парцел ХХХІІ 
състояща се от 106 
кв.м. 

 Отстъпено 
Право на 
строеж на 
Йорданка 
Цветанова 

    
 

270 338 
29.07.2002 

1-273 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  

Парцел ІI-ГНС,  с 
площ 410 кв.м. 

2 379.00 лв. Отстъпено 
право на 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 273 от 



ул.Раковица 31 , УПИ ІІ-ГНС, 
кв. 3 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

строеж на 
Тренка 
Атанасова 
Маврова 

ажба от 
28.10.2008 г. с 
Антоанета 
Иванова 
Стоичкова 

17.06.2010  
г. на  
кмета на 
община 
Белово 
 

271 339 
29.07.2002 

1-247 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  ул.Марица 
6 , УПИ  XVIII-1343, кв. 69  по 
ПУП на гр. Белово одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

Парцел XVIII-1343 
кв.м.,  с площ 320 
кв.м., от които 
застроена площ 60 
кв.м. 

 Отстъпено 
право на 
строеж на 
Атанас 
Златанов 
Кинчев 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
18.12.2002 г. с 
Атанаска 
Кинчева, 
Златка и 
Радка 
Кинчеви 

Заповед 
№ 54 
от01.02.20
07  г. на  
кмета на 
община 
Белово 
 

272 342 
01.07.2005 

1 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  ул.Яденица 
1 , УПИ ХХ кв. 33  по ПУП на 
гр. Белово одобрен със 
Заповед № 68/1989 г. 

Двуетажна масивна 
сград със застроена 
площ 60 кв.м., 
построена през 1965 
г., административна 
сграда. 
Първи етаж - стая, 
работилница и баня. 
Втори етаж - 
канцеларии. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета 
наобщина 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 416 от 
31.12.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

273 344 
30.10.2002 

8-16 с. Аканджиево. Белово,  общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ VІІ-205, кв. 24 по ПУП на 
с. Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21/1991 г. 

УПИ VІІ-205, 
незастроен- 1032 
кв.м. 

 Имотът се 
управлява от 
кмата на 
общината на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
07.01.2003 г. с 
Георги 
Стефанов 
Илиев 

Заповед 
№ 308 от 
08.10.2003 
г. на  
кмета на 
община 
Белово 
 

274 345 
30.10.2003 

7-15 с.Момина Клисура, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ І- Търговия 
и услуги, кв. 48 по ПУП на с. 
Момина Клисура одобрен 
със Заповед № 
1218/13.10.1986 г. 

УПИ І Търговия и 
услуги, незастроен с 
площ 100 кв.м. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
20.03.2003 г. с 
Веска 
Якимова 

Заповед 
№ 315 
от08.10.20
03 г. на  
кмета на 
община 
Белово 
 

275 345 
08.11.2002 

6-8 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ Х-129, 
кв. 17 по ПУП на с. 
Габровица одобрен със 
Заповед № 248/1998 г. 

УПИ Х-129, 
незастроен - 430 
кв.м. 

    Договор за 
покупко-прод
ажба от 
07.01.2003 с 
Младен 
Младенов 

Заповед 
№ 310 
от08.10.20
03 г. на  
кмета на 
община 
Белово 
 

276 346 5-7 с. Сестримо, кв. 1 имот с пл № 13  Имотът се    Заповед 



21.01.2003 площ 1195 
едноетажна сграда - 
80 кв.м. 
едноетажна сграда - 
102 кв.м. 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

№ 548 от 
30.12.2009 
г. на  
кмета на 
община 
Белово 
 

277 347 
20.01.2003 

5-8 с. Сестримо, м. Киселица нимот 065005, отдел 
101 с площ 198.761 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

278 349 
21.01.2003 

7-16 с.Момина Клисура, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ ІІІ- Търговия 
и услуги, кв. 48 по ПУП на с. 
Момина Клисура одобрен 
със Заповед № 
1218/13.10.1986 г. 

УПИ ІІІ Търговия и 
услуги, незастроен с 
площ 100 кв.м. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
20.03.2003 г. с 
Веска 
Якимова 

Заповед 
№ 309 от 
08.10.2003 
г. на  
кмета на 
община 
Белово 
 

279 351 
11.04.2003 

2-8 с. Голямо Белово, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ І кв. 14 по 
ПУП на с. Голямо Белово 
одобрен със Заповед № 8 от 
11.01.1994 г. 

УПИ І, състоящ се от 
385 кв.м. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 406 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

280 352 
30.07.2003 

8-17 с. Аканджиево. Белово,  общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ ІІІ-Търговия и услуги, кв. 
42 по ПУП на с. Аканджиево 
одобрен със Заповед № 
21/1991 г. 

УПИ ІІІ-Търговия и 
услуги, състоящ се от 
212 кв.м., незастроен 

 Имотът се 
управлява от 
кмата на 
общината на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
огнянка 
Кинчева 

Заповед 
№ 292 от 
25.09.2003 
г. на  
кмета на 
община 
Белово 
 

281 353 
10.09.2003 

7-17 с.Момина Клисура, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ ІІ - за 
трафопост, кв. 24  по ПУП на 
с. Момина Клисура одобрен 
със Заповед № 
1218/13.10.1986 г. 

УПИ ІІ - за трафопост, 
незастроен с площ 80 
кв.м. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
учредено 
право на 
строеж на 
Електрора
зпределен
ие за 15 
кв.м. 

282 354 
04.12.2003 

8-18 с. Аканджиево, м. Кораба нива 
имот 000164, 
състоящ се от 36.230 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.03.2004 г. 
на "ГАБЕР 1" 

Заповед 
№ 53 от 
01.02.2007 
г. на  
кмета на 



осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

ЕООД община 
Белово 
 

283 355 
09.12.2003 

355 с. Аканджиево, м. Герена  Използваема ливада 
имот 007013, 
състоящ се от 10.003 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.03.2004 г. 
на "ГАБЕР 1" 
ЕООД 

Заповед 
№ 52 от 
01.02.2007 
г. на  
кмета на 
община 
Белово 
 

284 356 
05.12.2003 

8-21 с. Аканджиево, м. Герена  Използваема ливада 
имот 007015, 
състоящ се от 16.999 
дка 
категория на земята 
шеста 

642.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.01.2013 г. с 
АРД-2/15.01.2
013 г. със 
страна 
"ГАБЕР-ПЛО
Д" ЕООД чрез 
Людмил 
Габерски 

Заповед 
№ 98 от 
27.03.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

285 357 
09.12.2003 

8-22 с. Аканджиево, м. Герена  ливада 
имот 000026, 
състоящ се от 28.181 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.03.2004 г. 
на "ГАБЕР 1" 
ЕООД 

Заповед 
№ 63 от 
01.02.2007 
г. на  
кмета на 
община 
Белово 
 

286 358 
10.12.2003 

358 с. Аканджиево, м. Гюметата Използваема ливада 
имот 000058, 
състоящ се от 9.782 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.03.2004 г. 
на "ГАБЕР 1" 
ЕООД 

Заповед 
№ 62 от 
01.02.2007 
г. на  
кмета на 
община 
Белово 
 

287 359 
10.12.2003 

359 са. Аканджиево, м. Герена ливада 
имот 000208, 
състоящ се от 8.800 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.03.2004 г. 
на "ГАБЕР " 
ЕООД 

Заповед 
№ 61 от 
01.02.2007 
г. на  
кмета на 
община 
Белово 
 

288 360 
11.12.2003 

360 с. Мененкьово, м. Николови 
черкви 

имот 014064, 
състоящ се от 32.334 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

    
 



Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

289 361 
11.12.2003 

3-12 с. Мененкьово, м. Николови 
черкви 

имот 014065, 
състоящ се от 72.516 
дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

290 362 
11.12.2003 

363 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  ул. 
Раковица 30, УПИ ХІХ-1274, 
кв. 2 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

УПИ ХІХ-1274 със 
площ 528 кв.м., 
застроена площ 60 
кв.м. 

 Отстъпено 
право на 
строеж на 
Лалка Попова 
с договор от 
10.04.1968 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.11.2004 г. с 
лалка Попова 

Заповед 
№ 60 от 
01.02.2007 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

291 363 
15.01.2004 

363 гр. Белово, бул. 
Освобождение 1, имот 946, 
кв. 56 

Имот с пл. № 946 - 36 
210 кв.м. 
В имота са построени 
16 сгради, подробно 
описани в 
приложение 

      
 

292 364 
28.05.2004 

5-18 с. Сестримо, общ. Белово, 
УПИ VІІ, кв. 10 по плана на с. 
Сестримо 

УПИ VІІ в кв. 10 "за 
търговия"- 
незастроен с площ 
114 кв.м. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал.5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
28.09.2004 г с 
Васил 
Тодоров 
харизанов 

заповед 
№59 от 
01.02.2007 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

293 364 
01.07.2005 

364 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  ул. 
Юндола, УПИ ІХ, кв. 60  по 
ПУП на гр. Белово одобрен 
със Заповед № 68/1989 г. 

клубно помещение в 
приземен етаж на 
Читалищна сграда, 
построена през 1969 
г., масивна 
конструкция, 
застроена площ 296 
кв.м. 

      
 

294 365 
28.05.2004 

6-9 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VІІ-125, 
кв. 17 по ПУП на с. 
Габровица одобрен със 
Заповед № 248/1998 г. 

УПИ VІІ-125, кв. 17 
незастроен , 
квадратура на имота 
316 кв.м. 

 отстъпено 
право на 
строеж 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
31.08.2004 г. с 
Владимир 
Ангелов 
Христосков 

Заповед 
№ 58 от 
01.02.2007 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

295 366 
12.10.2004 

1-278 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  ул. 
Юндола, УПИ ІV-За 
търговия, услуги и 
озеленяване, кв. 60г  по ПУП 

УПИ ІV"За търговия, 
услуги и озеленяване 
с площ 870 кв.м. с 
построени в него 
сгради. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
белово на 

    
 



на гр. Белово одобрен със 
Заповед № 68/1989 г. 

1. Тоалетна с площ 
28.40 кв.м. 
2. Магазин 1 с площ 
17.40 кв.м. и ЗП 18.36 
кв.м.  
3. Мафазин 2 с площ 
17.40 кв.м. и ЗП 18.36 
кв.м.  
4. магазин 3 с площ 
17.40 кв.м. и ЗП 18.36 
кв.м.  
5. кафе с площ 29.20 
кв.м. и ЗП 38.25 кв.м. 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

296 368 
15.11.2004 

368 с. Аканджиево. Белово,  общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ ІХІ За магазин и 
ресторант", кв. 22 по ПУП на 
с. Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21/1991 г. 

УПИ ІХ-"За магазин и 
ресторант", състоящ 
се от 1 032 кв.м., 
навес- 60 кв.м., 
масивна сграда - 
магазин - 1 етаж със 
састроена площ 182 
кв.м. построена през 
1966 г., склад - 72 
кв.м.. Масина сграда - 
ресторант, 
сдноетажна - 150 
кв.м. 

12 608.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
общината на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
13.10.2008 г.с 
Васил 
Антонов 
Шуманов 

Заповед 
№ 451 от 
29.10.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

297 370 
03.08.2005 

3-12 с. Мененкьово, обш.Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ Х-390, 
кв. 36 по ПУП на с. 
Мененкьово - одобрен със 
Заповед № 202/2005 г. 

УПИ Х-390, състоящо 
се от 903 кв.м.,  кв. 36 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  договор за 
покупшко-про
дажба от 
04.07.2006 г. с 
Владимир 
Михайлов 
Нонев 

Заповед 
№ 359 от 
13.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

298 371 
16.05.2006 

1-282 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  ул. Чавдар 
войвода 28, УПИ ХVI-563, кв. 
55 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 380 
кв.м., 
представляващо УПИ 
ХVI-563, ведно с 
построената в него 
масивна сграда - 2 
етажа, със ЗП 86 
кв.м., като 1 ет. е с 
площ 86 кв.м. и се 
състои от 2 стая, а 2 
ет. е със ЗП 86 кв.м. и 
се състои от три стаи. 
РЗП на масивната 
сграда е 172кв.м. 

2 508.00 лв. отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя от 
21.11.1968г. 
на Димитър 
Славеев 
Генов 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
04.12.2006 г. с 

Заповед 
№ 57 от 
01.02.2007 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

299 372 
16.05.2006 

1-283 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ 

дворно място, 
състоящо се от 273 

1 310.00 лв. отстъпено 
право на 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 358 от 



VIII-1386, кв. 13 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 485/1979 г. 

кв.м., 
представляващо УПИ 
VIII-1386, ведно с 
построената в него 
масивна сграда - 2 
етажа, със ЗП 87 
кв.м., като 1 ет. е с 
площ 87 кв.м. и се 
състои от 2 стая, а 2 
ет. е със ЗП 87 кв.м. и 
се състои от три стаи. 
РЗП на масивната 
сграда е 174кв.м. 

строеж върху 
държавна 
земя от 
10.01.1971 г. 
на Стойчо 
Георгиев 
Вощански 

ажба от 
23.11.2005 г. с 
Светла 
Василева 
Вощанска, 
Виолета 
Стойчева 
Ветренска и 
Васил 
Стойчев 
Вощански 

13.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6354/07.
10.2019 

300 373 
16.05.2006 

1-284 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ X-764, 
кв. 52 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 729 
кв.м., 
представляващо УПИ 
Х-764, ведно с 
построената в него 
масивна сграда - 2 
етажа, със ЗП 76.26 
кв.м., като 1 ет. е с 
площ 76.26 кв.м. и се 
състои от 1 стая, а 2 
ет. е със ЗП 76.26 
кв.м. и се състои от 
две стаи. РЗП на 
масивната сграда е 
152.52 кв.м.   
гараж - 20 кв.м. 

4 811.40 лв. отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя от 
25.03.1964 г. 
на Кузман 
Димитров 
Паничаров 

   Заповед 
№ 357 от 
13.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

301 374 
12.06.2006 

1-285 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ 
XV-556, кв. 55 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 485/1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 441 
кв.м., 
представляващо УПИ 
IV-556, ведно с 
построената в него 
масивна сграда - 2 
етажа, със ЗП 89 
кв.м., като 1 ет. е с 
площ 89 кв.м. и се 
състои от 2 стаи, а 2 
ет. е със ЗП 89 кв.м. и 
се състои от четири 
стаи. РЗП на 
масивната сграда е 
178 кв.м.   
гараж - 25 кв.м. 

2 910.60 лв. отстъпено 
право на 
строеж въеху 
държавна 
земя от 
10.03.1962 г. 
на Кръстьо 
Славеев 
Генов 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
16.10.2006 г. с 
Юрий 
Кръстев 
Генов и Галя 
Кръстева 
Генова 

Заповед 
№ 356 от 
13.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

302 375 
11.07.2006 

1-287 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ 
XIV-962, кв. 69 по ПУП на гр. 

дворно място, 
състоящо се от 390 
кв.м., 

1 778.40 лв. отстъпено 
право на 
строеж въеху 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 361 от 
13.11.2006 



Белово одобрен със Заповед 
№ 485/1979 г. 

представляващо УПИ 
XIV-962, ведно с 
построената в него 
полумасивна сграда - 
2 етажа, със ЗП 61 
кв.м., кат 1 ет. е с 
площ 61 кв.м. и се 
състои от 2 стаи, а 2 
ет. е със ЗП 61 кв.м. и 
се състои от две 
стаи. РЗП на 
полумасивната 
сграда е 122 кв.м.   
масивна сграда - 25 
кв.м. 

държавна 
земя от 
14.02.1972 г. 
на Иван 
Ангелов 
Пипонков 

20.10.2006 г. с 
Дела Иванова 
Пипонкова 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6609/31.
07.2020 

303 376 
11.07.2006 

3-14 с. Мененкьово, обш.Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ І-337, 
кв. 24 по ПУП на с. 
Мененкьово - одобрен със 
Заповед № 202/2005 г. 

дворно място, 
състоящо се от 243 
кв.м., 
представляващо част 
от УПИ І, кв. 24 

507.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
20.10.2006 г. с 
Илиян 
Любенов 
Александров 

Заповед 
№355 от 
13.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

304 377 
11.07.2006 

6-19 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ І-161, 
кв. 16 по ПУП на с. 
Габровица одобрен със 
Заповед № 248/1998 г. 

Дворно място 
състоящо се от 147 
кв.м., 
представляващо част 
от общински имот 
участващ в УПИ І 

166.30 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
обима Белово 
на осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко 
продажба от 
19.10.2006 г. с 
Владимир 
Владимиров 
Бъчваров и 
Пенка 
Живкова 
Бъчварова 

Заповед 
№ 354 от 
13.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

305 378 
19.07.2006 

8-26 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ VІ-44, 
кв. 3 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

Дворно място 
състоящо се от 464 
кв.м., 
представляващо УПИ 
VІ-44, Незастроен.. 

524.80 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС. 

  договор за 
покупко-прод
ажба от 
18.10.2007 г. с 
Георги Юлин 
Еминов 

Заповед 
№ 58 от 
21.02.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

306 379 
20.10.2006 

4-6 с. Дъбравите, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, кв. 28, УПИ І 
-403 по ПУП на с. Дъбравите 
одобрен със Заповед № 
129/03.06.1971 г. 

Дворно място 
състоящо се от 63 
кв.м., 
представляващо част 
от УПИ І-403. 
Незастроен. 

71.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
16.02.2007 г. с 
Невена 
Иванова 
Панова, 
Мариела 
Георгиева 
Календарска 
и Йордан 

Заповед 
№ 100 от 
23.03.2007 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Стоицов 
Панов. 

307 380 
25.09.2006 

1-288 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ I "За 
ресторант" за ПИ с пл. № 
612, кв. 58 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 68/07.02.1989 г. 

дворно място, 
състоящо се от 696 
кв.м., 
представляващо УПИ 
I  за Ресторант. 
 В имота са 
построени; 
Масивна сграда-със 
застроена площ 128 
кв.м. 
пристройка със 
застроена площ 18 
кв.м. 

24 045.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн.чл.12, ал. 
5 от ЗОС. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
25.10.2006 г. с 
Васил 
Стойчев 
Вощански 

Заповед 
№353 от 
13.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

308 381 
25.09.2006 

7-18 с.Момина Клисура, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ 
VІ-Производствена дейност, 
кв. 27  по ПУП на с. Момина 
Клисура одобрен със 
Заповед № 1218/13.10.1986 
г. 

дворно място от 1 
035 кв.м., 
представляващо УПИ 
VІ-Производствена 
дейност. 

2 161.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба 
от16.10.2006 
г. с Трайко 
Димитров 
Мильов 

Заповед 
№ 360 от 
13.11.2006 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

309 382 
03.10.2006 

7-19 с.Момина Клисура, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ 
V-Дърводелски цех, кв. 27  по 
ПУП на с. Момина Клисура 
одобрен със Заповед № 
1218/13.10.1986 г. 

дворно място от 3 
620 кв.м., 
представляващо УПИ 
V-дърводелски цех.  
В имотът са 
построени: 
масивна сграда - 
379.80 кв.м. 
масивна сграда - 337 
кв.м. 
навес - 129 кв.м. 

22 180.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Решение на 
Районен съд 
гр. Пазарджик 

заповед 
№ 549 от 
30.12.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

310 383 
05.10.2006 

1-289 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Невен" 2А, блок № 3, ет. 1, 
УПИ І, кв. 109 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 1830 от 10.12.1982 г. 

АПАРТАМЕНТ №4 - 
61.01 кв.м., състоящ 
се от една стая, 
кухня, сервизно 
помещение и една 
тераса. 
Идеални части от 
общите части и 
отстъпено право на 
строеж- 5.3032% 
Общи части - 6.95 
кв.м. 
Мазе №4  с полезна 
площ 3.60 кв.м. 
Конструкция и 
етажност на блока - 

3 123.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  договор за 
покупко-прод
ажба от 
10.02.2009 г. с 
Пенка 
Йорданова 
Кирова 

Заповед 
№ 83 от 
04.03.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ЕПЖС - 5 етажа 
Година на 
построяване - 1986 г. 

311 384 
05.10.2006 

1-290 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Невен" 2А, блок № 3, ет. 3, 
УПИ І, кв. 109 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 1830 от 10.12.1982 г. 

АПАРТАМЕНТ №10 - 
43.33 кв.м., състоящ 
се от една стая, 
кухня, сервизно 
помещение и една 
тераса. 
Идеални части от 
общите части и 
отстъпено право на 
строеж- 4.0056% 
Общи части - 5.25 
кв.м. 
Мазе №10  с полезна 
площ 3.88 кв.м. 
Конструкция и 
етажност на блока - 
ЕПЖС - 5 етажа 
Година на 
построяване - 1986 г. 

2 437.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.03.2008 г. с 
Йорданка 
Стоицова 
Кулинова 

Заповед N 
238 от 
17.06.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

312 385 
05.10.2006 

1-291 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Невен" 2А, блок № 3, ет. 5, 
УПИ І, кв. 109 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 1830 от 10.12.1982 г. 

АПАРТАМЕНТ №19 - 
42.34 кв.м., състоящ 
се от една стая, 
кухня, сервизно 
помещение и една 
тераса. 
Идеални части от 
общите части и 
отстъпено право на 
строеж- 3.7048% 
Общи части - 4.86 
кв.м. 
Мазе №19  с полезна 
площ 5.47 кв.м. 
Конструкция и 
етажност на блока - 
ЕПЖС - 5 етажа 
Година на 
построяване - 1986 г. 

2 424.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба на Янко 
Ангелов 
Борисов от 
07.09.2010 г. 

Заповед 
№ 425 от 
30.09.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

313 386 
21.12.2006 

1-292 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ I "За 
туристически дом и магазин" 
за ПИ с пл. № 1000, кв. 64 по 
ПУП на гр. Белово одобрен 
със Заповед № 68/07.02.1989 
г. 

дворно място, 
състоящо се от 
645.50 кв.м., 
представляващо УПИ 
I  за ПИ с пл. № 1000. 
В имота са 
построени; 
Масивна сграда-2 
етажа със застроена 

27 664.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн.чл.12, ал. 
5 от ЗОС. 

   Заповед 
№ 494 от 
01.10.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
е нов 
АЧОС № 



площ 200 кв.м. 
етаж І- 83.50 кв.м. 
етаж ІІ- 200 кв.м. 
пристройка със 
застроена площ 31 
кв.м. 
Масивна 
сграда/склад/  - 1 
етаж със застроена 
площ 43 кв.м. 

3033 от 
25.09.2012 
г. 

314 387 
22.12.2006 

8-26 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ 
VІІ-общински, кв. 3 по ПУП на 
с. Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

Дворно място 
състоящо се от 430 
кв.м., 
представляващо УПИ 
VІІ-общински, кв. 3. 

486.30 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
22.10.2007 г. с 
Георги 
Тодоров 
Георгиев 

Заповед 
№ 57 от 
21.02.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

315 388 
17.04.2007 

8-27 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ 
Х-общ., кв. 5 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

Дворно място 
състоящо се от 960 
кв.м., 
представляващо УПИ 
Х-общински, кв. 5. 

1 085.80 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
04.08.2021 г. с 
купувач Антон 
Шуманов, 
вписан с 
Вх.рег.№ 
6151 от 
04.08.2021 г., 
Акт № 157, 
том 21, 
дв.вх.р. 6138 
на 
СВ-Пазарджи
к 

Заповед 
№ 416 от 
12.08.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

316 389 
22.12.2006 

2-9 с. Голямо Белово, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ ІІІ-389, кв. 
38 по ПУП на с. Голямо 
Белово одобрен със Заповед 
№ 8 от 11.01.1994 г. 

дворно място 
състоящо се от 463 
кв.м., 
представляващо част 
от общински имот 
участващ в УПИ ІІІ . 

523.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

317 391 
15.03.2007 

2-10 с. Голямо Белово, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ І за ПИ с пл. 
№ 154 - "Услуги", кв. 15 по 
ПУП на с. Голямо Белово 
одобрен със Заповед № 8 от 
11.01.1994 г. 

дворно място 
състоящо се от 2 120 
кв.м., 
представляващо УПИ 
І за ПИ с пл. № 154 - 
"Услуги". В имотът е 
построена масивна 
сграда - 2 етаж със 
застроена площ 376 
кв.м. и помощна 

12 104.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 481 от 
24.09.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



сграда със застроена 
площ 66 кв.м. 

318 392 
20.03.2007 

1-293 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ 
І-"Търговия", кв. 19 по ПУП на 
гр. Белово одобрен със 
Заповед № 485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 1 540 
кв.м., 
представляващо  
УПИ І-"Търговия" 

8 932.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл.12, ал. 
5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
05.02.2009 г. с 
Любомир 
Георгиев 
Калайджийск
и 

Заповед 
№ 85 от 
04.03.2009 
г. на Кмета 
на община 
Белово 
 

319 394 
27.03.2007 

6-20 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ ІІ-9, кв. 
9 по ПУП на с. Габровица 
одобрен със Заповед № 
248/1998 г. 

Дворно място 
състоящо се от 
375.50 кв.м., 
представляващо УПИ 
ІІ-9, кв. 9 

527.70 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
обима Белово 
на осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

320 395 
17.04.2007 

8-31 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ Х-25, 
кв. 2 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

Дворно място 
състоящо се от 736 
кв.м., 
представляващо УПИ 
Х-25, кв. 2. 

1 024.50 лв. отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя от 
06.09.1950 г. 
на Борис 
Тодоров 
Габеров 
Атанаска 
Здравковарад
ева, татяна 
Благоева 
Радева и 
Благовест 
Борисов 
Габеров-съсо
бственици на 
ПЖС и 
МЖ/лятна 
кухня/-нот.акт 
№61, том VІІІ, 
рег.№11417, 
н.дело 
№1132 от 
2006 г. 

    
 

321 396 
24.04.2007 

1-294 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
ХІХ-699, кв. 38 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 
439.50 кв.м., 
представляващо  
УПИ ХІХ-699. 

2 549.10 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя от 
17.03.1977 г. 
на Светозар 
Стефанов 

    
 



Искров. 

322 397 
24.04.2007 

1-295 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ 
ХІІ-ГНС, кв. 29 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 740 
кв.м., 
представляващо  
УПИ ХІІ-ГНС. 

4 292.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя от 
05.11.1979 г. 
на Йордан 
Станоев 
Йорданов 

    
 

323 398 
25.04.2007 

1-296 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ ІV-729, 
кв. 41 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 465 
кв.м., 
представляващо  
УПИ ІV-729 

2 697.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя от 
06.12.1971 г. 
на Ангел 
Марков 
Иванов 

    
 

324 399 
14.05.2007 

7-20 с.Момина Клисура, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ ХІV-505, кв. 
4  по ПУП на с. Момина 
Клисура одобрен със 
Заповед № 1218/13.10.1986 
г. 

дворно място от 400 
кв.м., 
представляващо УПИ 
ХІV-505, кв. 4. 

1 160.00 лв. Договор за 
отстъпено 
право на 
строеж на 
Иванка 
Христова 
Попова от 
05.07.1966 г. 

  договор за 
покупко-прод
ажба от 
21.06.2007 г. с 
Христо 
Спасов Попов 

Заповед 
№ 
299/25.06.
2007 г. на 
Кмета на 
община 
Белово 
 

325 400 
14.05.2007 

1-297 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ 
ІХ-1551, кв. 23 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 60 
кв.м., 
представляващо част 
от УПИ ІХ-1551, кв. 23 

348.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

326 401 
01.06.2007 

7-21 с.Момина Клисура, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик,  УПИ 
ХХ-Трафопост, кв. 15 по ПУП 
на с. Момина Клисура 
одобрен със Заповед № 
1218/13.10.1986 г. 

дворно място 
представляващо УПИ 
ХХ-Трафопост, кв. 
15, състоящо се от 50 
кв.м. 

120.00 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл.12,ал. 
5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
07.05.2008 г. с 
ЕVN  
БЪЛГАРИЯ 
ЕЛЕКТРОРАЗ
ПРЕДЕЛЕНИ
Е" АД 
ГР.Пловдив 

Заповед 
№ 204 от 
16.05.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

327 402 
05.09.2007 

3-15 с. Мененкьово, обш.Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ І-353, 
кв. 26 по ПУП на с. 
Мененкьово - одобрен със 
Заповед № 202/2005 г. 

дворно място, 
състоящо се от 
424.02 кв.м., 
представляващо УПИ 
І-353, кв. 26 

971.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 

    
 



ал. 5 от ЗОС 

328 403 
13.09.2007 

3-16 с. Мененкьово, обш.Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-209, 
кв. 20по ПУП на с. 
Мененкьово - одобрен със 
Заповед № 202/2005 г. 

дворно място, 
състоящо се от 982 
кв.м., 
представляващо УПИ 
V-209, кв. 20 

2 847.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя на Спас 
Георгиев 
Зайчев с 
Договор от 
01.04.1964 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
13.08.2012 г. с 
Петрунка 
Димитрова 
Кънчева 

Заповед 
№ 396 от 
30.08.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

329 404 
14.09.2007 

1-298 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІ-582, 
кв. 57  по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 346 
кв.м., 
представляващо УПИ 
ХІ-582, кв. 57 

2 733.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.08.2008 г. с 
Йорданка 
Иванова 
Николова, 
Бойко Иванов 
Николов, 
Иван 
Красимиров 
Николов и 
Никола 
Красимиров 
Николов 

Заповед 
№ 376 от 
09.09.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

330 405 
26.09.2007 

1-299 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ Х-ГНС, 
кв. 84 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 479 
кв.м., 
представляващо УПИ 
Х-ГНС, кв. 84 

2 472.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 258  от 
02.07.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

331 413 
20.11.2007 

1-307 гр. Белово, общ. Белово, м. 
Куртово 

Използваема ливада 
имот № 071004 
площ на имота-2.886 
дка 
категория на 
земята-девета 

20.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 630 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

332 414 
20.11.2007 

1-308 гр. Белово, общ. Белово, м. 
Куртово 

Използваема ливада 
имот № 071009 
площ на имота-9.646 
категория на 
земята-девета 

69.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 629 от 
04.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

333 415 
27.11.2007 

1-309 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул. 
"Св.Марко" 16,  УПИ ІІІ-1384 
кв. 17   по ПУП на гр. Белово 

дворно място, 
състоящо се от 630 
кв.м., 
представляващо УПИ 

3 654.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.12.2007 г. с 

Заповед 
№ 285 от 
27.06.2008 
г. на Кмета 



одобрен със Заповед № 
485/28.03.1979 г. 

ІІІ-1384  кв. 17 земя на 
Павлинка 
Спасова 
Генова съгл. 
Договор . 

Павлинка 
Спасова 
Генова 

на община 
белово 
 

334 416 
26.05.2008 

4-7 с. Дъбравите, общ. Белово, 
м. Влакьорнииче 

Ливада 
имот № 018001 
площ на 
имота-39.997 
категория на 
земята-осма 

630.00 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
04.12.2009 г. с 
Николай 
Димитров 
Николов 

Заповед 
№43 от 
03.02.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

335 417 
28.05.2008 

1-311 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик, част от УПИ 
I "За туристически дом и 
магазин" за ПИ с пл. № 1001, 
кв. 64 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
68/07.02.1989 г. 

дворно място, 
състоящо се от 514 
кв.м., 
представляващо част 
от УПИ I "За 
туристически дом и 
магазин" за ПИ с пл. 
№ 1001. В имота са 
построени; 
Масивна сграда-2 
етажа със застроена 
площ 160 кв.м. 
Масивна сграда - 1 
етаж със застроена 
площ 47 кв.м. 
Масивна 
сграда/склад/  - 1 
етаж със застроена 
площ 43 кв.м. 

32 843.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн.чл.12, ал. 
5 от ЗОС. 

    
 

336 418 
02.06.2008 

1-312 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул. 
"Св.Марко" 18,  УПИ ІV-13832  
кв. 17   по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 700 
кв.м., 
представляващо УПИ 
ІV-13832  кв. 17 

4 060.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя на Иван 
Станков 
Добрев съгл. 
Договор от 
26.07.1966 г. . 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
18.06.2008 г. с 
иван Станков 
Добрев 

Заповед 
№284 от 
27.06.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

337 420 
26.08.2008 

1-313 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул. 
"Св.Марко" 21,   УПИ ІІІ-940, 
кв. 39 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 435 
кв.м., 
представляващо УПИ 
Х, 1383,  кв. 13 

2 523.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя на 
Георги 
Борисов 
Грозданов 
съгл. Договор 
от 06.03.0968 

    
 



г. . 

338 421 
26.08.2008 

1-314 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул. "Георги 
Бенковски" 5",   УПИ ІІІ-940, 
кв. 39 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 630 
кв.м., 
представляващо УПИ 
ІІІ-940, кв. 39 

3 654.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя на 
Любомир 
Иванов Илков 
и Стефан 
Иванов Илков 
. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
10.11.2008 г. 
със Стефан 
Иванов Илков 

Заповед 
№ 27 от 
22.01.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

339 422 
27.08.2008 

1-315 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул. "Барон 
Хирш",  УПИ ІV-973, кв. 69 по 
ПУП на гр. Белово одобрен 
със Заповед № 
485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 288 
кв.м., 
представляващо УПИ 
ІV-973, кв. 69 

1 670.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя на 
Любен 
Ангелов 
Вучков съгл. 
Договор от 
10.06.1968 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
27.11.2008 г. с 
Катя 
Ангелова 
Йонкова 

Заповед 
№ 26 от 
21.01.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

340 423 
27.08.2008 

1-316 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІ, кв. 
79 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 580 
кв.м., 
представляващо УПИ 
ХІ, кв. 79 

2 926.70 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя на Асен 
Костадинов 
Манолов 
съгл. Договор 
от 30.11.1958 
г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
21.10.2008 г. с 
Ирина 
Александров
а Кръстева 

Заповед 
№ 23 от 
20.01.2009 
г. На кмета 
на община 
Белово 
 

341 425 
20.11.2008 

1-317 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ VI-"За 
търговия и услуги", кв. 64А по 
ПУП на гр. Белово одобрен 
със Заповед № 68/07.02.1989 
г. 

дворно място, 
състоящо се от 87 
кв.м., 
представляващо УПИ 
VI-"За търговия и 
услуги", кв. 64А 

652.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн.чл.12, ал. 
5 от ЗОС. 

    
Под кота 
терен на 
УПИ 
VI-"За 
търговия и 
услуги", 
кв. 64А 
има 
нефункци
онираща 
градска 
тоалетна 
на която 
част от 
зидовете 
са 
едноврем
енно 



подпорна 
стена на р. 
Яденица. 

342 431 
05.12.2008 

1-323 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІ-1284, 
кв. 2 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 616 
кв.м., 
представляващо УПИ 
ІІ-1284, кв. 2 

2 629.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя на 
Йордан 
Георгиев 
Илков съгл. 
Договор от 
12.05.1969 г. 

  договор за 
покупко-прод
ажба от 
29.12.2008 г. с 
Веселка 
Йорданова 
Илкова и 
Галина 
Йорданова 
Илкова 

Заповед 
№ 24 от 
20.01.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

343 432 
17.12.2008 

1-324 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
ХІV-897, кв. 38 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 624 
кв.м., 
представляващо УПИ 
ХІV-897, кв. 38 

3 924.70 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя на 
Васил 
Христов 
Дренков съгл. 
Договор от 
18.11.1989 г. 

  договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.01.2009 г. с 
Васил 
Христов 
Дренков 

Заповед 
№ 38 от 
02.02.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

344 433 
19.02.2009 

1-325 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик, кв. 92, УПИ 
V-159 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 65 
кв.м., 
представляващо УПИ 
V-159, кв. 92 

559.00 лв. Имотът се 
уптавлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл.12, ал. 
5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба 
от21.04.2009 
г. с Павел 
Ангелов 
Павлов 

Заповед 
№ 152 от 
29.04.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

345 434 
16.03.2009 

8-32 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-130, 
кв. 15 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

Дворно място 
състоящо се от 544 
кв.м.., 
представляващо УПИ 
V-130, кв. 15. 

1 240.30 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  договор за 
покупко-прод
ажба от 
08.07.2009 г. с 
Владимир 
Тодоров 
Василев 

заповед 
№313 от 
24.07.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

346 434 
26.02.2009 

1-326 гр. Белово, ул. "Климент 
Охридски" № 95, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, кв. 
10, УПИ ІІІ-1218 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 240 
кв.м., 
представляващо УПИ 
ІІІ-1218, кв. 10 

1 651.20 лв. отстъпено 
право на 
строеж на 
Петър и Спас 
василеви 
Родеви съгл. 
АДС 
181/26.1962 г 

   Заповед 
№ 203 от 
06.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

347 435 
16.03.2009 

8-33 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-130, 
кв. 15 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 

Дворно място 
състоящо се от 544 
кв.м.., 
представляващо УПИ 

1 240.30 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  договор за 
покупко-прод
ажба от 
22.07.2009г. с 

заповед 
№ 405 от 
13.10.2009 
г. на кмета 



Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

V-130, кв. 15. Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

"АЙ ПИ 
МЕДИКЪЛ" 
ЕООД - гр. 
Пловдив 

на община 
Белово 
 

348 435 
26.02.2009 

1-327 гр. Белово, ул. "Климент 
Охридски" № 93, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, кв. 
10, УПИ ІV-1217 по ПУП на 
гр. Белово одобрен със 
Заповед № 485/28.03.1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 298 
кв.м., 
представляващо УПИ 
ІV-1217, кв. 10 

2 050.20 лв. отстъпено 
право на 
строеж на 
Петър и Спас 
василеви 
Родеви съгл. 
АДС 
181/26.1962 г 

   Заповед 
№ 202 от 
06.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

349 436 
16.03.2009 

8-34 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VІІ-130, 
кв. 15 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

Дворно място 
състоящо се от 650 
кв.м.., 
представляващо УПИ 
VІІ-130, кв. 15. 

1 482.00 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
08.07.2009 г. с 
Владимир 
Тодоров 
Василев 

Заповед 
№ 312 от 
24.07.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

350 437 
16.03.2009 

8-35 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  УПИ 
XІ, кв. 40. по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

Дворно място 
състоящо се от 702 
кв.м.., 
представляващо УПИ 
XІ, кв. 40. 

1 600.60 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

351 438 
16.03.2009 

8-36 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  УПИ 
XІІ, кв. 40. по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

Дворно място 
състоящо се от 768 
кв.м.., 
представляващо УПИ 
XІІ, кв. 40. 

1 751.00 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

352 439 
16.03.2009 

8-37 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  УПИ 
XІІІ, кв. 40. по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

Дворно място 
състоящо се от 975 
кв.м.., 
представляващо УПИ 
XІІІ, кв. 40. 

2 223.00 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

353 440 
16.03.2009 

8-38 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  УПИ 
XІV, кв. 40. по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

Дворно място 
състоящо се от 1 150 
кв.м.., 
представляващо УПИ 
XІV, кв. 40. 

2 622.00 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
07.08.2019 г. с 
купувач 
"Валди МК" 

Заповед 
№ 247 от 
03.09.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 



12, ал. 5 от 
ЗОС 

ЕООД, 
вписан на 
07.08.2019 г., 
вх.рег. № 
5946, Акт № 
193, том 20, 
дв.вх.рег. № 
5921 

 

354 441 
16.03.2009 

8-39 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  УПИ 
XV, кв. 40. по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

Дворно място 
състоящо се от 805 
кв.м.., 
представляващо УПИ 
XV, кв. 40. 

1 835.40 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
07.08.2019 г. с 
купувач 
"Валди МК" 
ЕООД, 
вписан на 
07.08.2019 г., 
вх.рег. № 
5948, Акт № 
197, том 20, 
дв.вх.рег. № 
5925 

Заповед 
№ 248 от 
03.09.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

355 442 
16.03.2009 

8-40 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  УПИ 
XVI, кв. 40. по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

Дворно място 
състоящо се от 810 
кв.м.., 
представляващо УПИ 
XVI, кв. 40. 

1 846.00 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
07.08.2019 г. с 
купувач 
"Валди МК" 
ЕООД, 
вписан на 
07.08.2019 г., 
вх.рег. № 
5948, Акт № 
197, том 20, 
дв.вх.рег. № 
5925 

Заповед 
№ 249 от 
03.09.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

356 443 
23.03.2009 

8-41 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІ-130 
"Търговия и услуги", кв. 15 по 
ПУП на с. Аканджиево, 
одобрен със Заповед № 21 
от 31.01.1991 г. 

Дворно място 
състоящо се от 2 069 
кв.м.., 
представляващо УПИ 
ІІ-130 "Търговия и 
услуги", кв. 15. 

10 759.00 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  договор за 
покупко-прод
ажба от 
22.07.2009 г. с 
"АЙ ПИ 
МЕДИКЪЛ" 
ЕООД гр. 
Пловдив 

Заповед 
№ 406 от 
13.10.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

357 446 
29.04.2009 

3-17 с. Мененкьово, обш.Белово, 
обл. Пазарджик, ул. "32-ра" 
№ 6, УПИ ІІІ-146, кв. 16 по 
ПУП на с. Мененкьово - 
одобрен със Заповед № 
202/2005 г. 

дворно място, 
състоящо се от 
482.03 кв.м., 
представляващо УПИ 
ІІІ-146, кв. 16 

1 658.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя на Борис 
Любенов 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с Борис 
Любенов 
Църцорков 

Заповед 
№ 504 от 
29.12.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Църцорков 
съгл. Договор 
от 18.02.1986 
г. 

 

358 447 
14.05.2009 

6-21 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
Х-Обществено обслужване, 
кв. 25 по ПУП на с. 
Габровица одобрен със 
Заповед № 248/1998 г. 

Дворно място 
състоящо се от 
174.08 кв.м., 
представляващо УПИ 
Х-Обществено 
обслужване, кв. 25 

417.80 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
обима Белово 
на осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
07.12.2009 г. с 
Иван 
Георгиев 
Андонов 

Заповед 
№ 542 от 
28.12.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

359 448 
14.05.2009 

1-329 гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V, кв. 
128 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 485/ 
1979 г. 

Дворно място 
състоящо се от 341 
кв.м., 
представляващо УПИ 
V, кв. 128 

2 932.60 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

360 449 
14.05.2009 

1-330 гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІV, кв. 
128 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 485/ 
1979 г. 

Дворно място 
състоящо се от 1 210 
кв.м., 
представляващо УПИ 
ІV, кв. 128 

10 406.00 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 216 от 
05.08.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
нов АЧОС 
№ 
5875/21.07
.2015 г. 

361 451 
29.06.2009 

3-18 с. Мененкьово, обш.Белово, 
обл. Пазарджик, ул. "32-ра" 
№ 4, УПИ ІІ-145, кв. 16 по 
ПУП на с. Мененкьово - 
одобрен със Заповед № 
202/2005 г. 

дворно място, 
състоящо се от 
529.61 кв.м., 
представляващо УПИ 
ІІ-145, кв. 16 

1 821.90 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя на 
Венцислав 
Тодоров 
Илиев съгл. 
Договор от 
18.02.1987 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
06.08.2009 г. с 
Венцислав 
Тодоров 
Илиев 

Заповед 
№ 333 от 
11.08.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

362 453 
11.08.2009 

2-11 с. Голямо Белово, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ XXIV- 'За 
магазин", кв. 20 по ПУП на с. 
Голямо Белово одобрен със 
Заповед № 8 от 11.01.1994 г. 

дворно място 
състоящо се от 63 
кв.м., 
представляващо УПИ 
XXIV- 'За магазин", 
кв. 20. В имотът е 
построена масивна 
сграда - 1 етаж със 
застроена площ 35 
кв.м.. Година на 

1 241.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.04.2010 г. с 
ЕТ "Агенция 
Нов 
свят-Благоро
дна 
Николова" 

Заповед 
№ 146 от 
05.05.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



построяване на 
сградата - 1960 г. 

363 454 
01.10.2009 

7-24 с.Момина Клисура, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ V-70, кв. 2 
по ПУП на с. Момина 
Клисура одобрен със 
Заповед № 1218/13.10.1986 
г. 

дворно място 
представляващо УПИ 
V-70, кв. 2, състоящо 
се от 540 кв.м. 

1 857.60 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл.12,ал. 
5 от ЗОС 

    
 

364 455 
11.08.2009 

5-11 с. Сестримо,общ.Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
XIV-13,кв. 1 по ПУП на с. 
Сестримо, одобрен със 
Заповед № 693/09.06.1986 г. 
и Заповед  № 212/01.06.2009 
за ЧИ на ПУП-ПРЗ. 

УПИ XIV-13,кв. 1 с 
площ 1 195 кв.м. В 
имотът са построени 
две сгради: 
Масивна сград-1 
етаж със застроена 
площ 80 кв.м. и 
масивна сграда - 1 
етаж със застроена 
площ 102 кв.м. 

9 287.20 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
08.03.2010 г. с 
"ВАГОНОРЕ
МОНТЕН 
ЗАВОД-99" 
АД гр. 
Септември 

Заповед 
№145 от 
05.05.2010 
г.на кмета 
на община 
Белово 
 

365 456 
15.09.2009 

1-331 гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, м. Топлата 
вода съгл. Регулационен 
план на к.к. Топлата вода, 
утвърден със Заповед № 261 
от 1960 

Поземлен имот, 
състоящ се от 25 849 
кв.м. 

167 501.50 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  договор за 
замяна от 
02.10.2009 г. с 
"АВТОБУСНИ
О ПРЕВОЗИ 
СЕПТЕМВРИ
" ЕООД 

Заповед 
№ 539 от 
28.12.2009 
г. на кмета 
на 
Община 
Белово 
 

366 457 
01.10.2009 

7-25 с.Момина Клисура, 
общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ VІ-530, кв. 
36 по ПУП на с. Момина 
Клисура одобрен със 
Заповед № 1218/13.10.1986 
г. 

дворно място 
представляващо УПИ 
VІ-530, кв. 36, 
състоящо се от 545 
кв.м. 

1 874.80 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл.12,ал. 
5 от ЗОС 

  договор за 
покупко-прод
ажба от 
13.11.2009 г. с 
Данаил 
Жеков Кънев 

Заповед 
№ 541 от 
28.12.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

367 458 
13.10.2009 

5-12 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул. "44-та", 
№3, УПИ VІ-696, кв. 73 по 
ПУП на с. сестримо - одобрен 
със Заповед №693 от 
09.06.1986 г. 

дворно място 
представляващо УПИ 
VІ-696, кв. 73 , 
състоящо се от 368 
кв.м. 

1 265.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  договор за 
покупко-прод
ажба от 
32.11.2009 г.с 
"СПЕТ" ЕООД 

Заповед 
№ 543 от 
28.12.2008 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

368 459 
16.10.2009 

459 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІ-130 
"Търговия и услуги", кв. 15 по 
ПУП на с. Аканджиево, 
одобрен със Заповед № 21 
от 31.01.1991 г. 

Масивна сграда - 1 
етац със застроена 
площ 363 кв.м., 
находяща се в УПИ 
ІІ-130 "Търговия и 
услуги", кв. 15. 
Година на 
построяване - 1924 г. 

6 985.10 лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  договор за 
покупко-прод
ажба от 
22.07.2009 г. с 
"АЙ ПИ 
МЕДИКЪЛ" 
ЕООД -гр. 
Пловдив 

Заповед 
№ 540 от 
28.12.2009 
г. на Кмета 
на община 
Белово 
 

369 461 461 обл. Пазарджик, УПИ ХХІІ(двадесет и 147 486 лв. Имотът се    Заповед 



15.01.2010 общ.Белово, гр. Белово, 
ул."Йордан Говедаров"№ 
36А, кв.93, УПИ ХХІІ с пл.№ 
187, съгл. Заповед № 
485/1979 г. 

две) - "Услуги" с пл.№ 
187(сто осемдесет и 
седем) с площ 3 
800(три хиляди и 
осемстотин)кв.м. с 
построени в него: 
Масивна сграда- 
2(два)ет. със 
застроена площ 
630(шестстотин и 
тридесет)кв.м.Година 
на въвеждане в 
експлоатация - 
1968(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и осма) 
Масивна тоалетна - 
1(един)ет. със 
застроена площ 
32(тридесет и два) 
кв.м.Година на 
въвеждане в 
експлоатация - 
1968(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и осма) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание 
чл.12, ал. 5 от 
ЗОС 

№ 480 от 
24.09.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

370 462 
29.01.2010 

462 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр. Белово, ул. 
"Орфей" №8, кв. 53, УПИ XXV 
- "За търговия", съгл. 
Заповед № 68/1989 г. и 
Заповед № 408 от 16.10.2009 
г. за ЧИ на ПУП-ПРЗ. 

УПИ XXV(двадесет и 
пет) "За търговия" с 
площ 137(сто 
тридесет и 
седем)кв.м. 

313.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
общинска 
земя на 
Георги 
Стоянов 
Близнаков 
съгл. Договор 
от 26.07.2004 
г. 

  Покупко-прод
ажба на 
Георги 
Стоянов 
Близнаков от 
01.09.2010 г. 

Заповед 
№ 424 от 
30.09.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

371 463 
29.01.2010 

463 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр. Белово, ул. 
"Орфей" №8, кв. 53, УПИ 
XXVII - "За търговия", съгл. 
Заповед № 68/1989 г. и 
Заповед № 408 от 16.10.2009 
г. за ЧИ на ПУП-ПРЗ. 

УПИ XXVII(двадесет 
и седем) "За 
търговия" с площ 
40(четиридесет)кв.м. 
с построена в него 
масивна сграда - 
1(един) ет. със 
застроена площ 
40(четиридесет)кв.м. 
Година на въвеждане 
в експоатация 
-1972(хиляда 
деветстотин 

4 161.60 лв. лв. имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 218 от 
05.08.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
е нов 
АЧОС № 
5874 от 
21.07.2015 
г. 



седемдесет и втора) 
г. 

372 464 
29.01.2010 

464 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр. Белово, ул. 
"Орфей" №8, кв. 53, УПИ 
XXVII - "За търговия", съгл. 
Заповед № 68/1989 г. и 
Заповед № 408 от 16.10.2009 
г. за ЧИ на ПУП-ПРЗ. 

УПИ XXVII(двадесет 
и седем) "За 
търговия" с площ 
21(двадесет и 
един)кв.м. 

20.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
общинска 
земя на 
Мария 
Иванива 
Тодоров- 
Митова, съгл. 
договор от 
18.05.2004 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
09.12.2010 г. 
на Мария 
Иванова-Тод
орова-Митова 

Заповед 
№ 557 от 
14.12.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

373 469 
26.03.2010 

469 обл.Пазарджик,общ.Белово, 
гр. Белово, кв. 64, УПИ Х- 
"Търговия и услуги"   по ПУП 
на гр. Белово одобрен със 
Заповед № 68/07.02.1989 г. и 
Заповед № 58 от 11.02.2010 
г. на кмета на община 
Белово за ЧИ на ПУП-ПРЗ. 

УПИ 
Х(десет)-"Тъгровия и 
услуги", състоящ се 
от 150(сто и 
петдесет) кв.м. - 
незастроен 

 1 588. 60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн.чл.12, ал. 
5 от ЗОС. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
02.07.2010 г. с 
"Янев-55"ЕО
ОД 

Заповед 
№ 270 от 
20.07.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

374 470 
29.03.2010 

470 обл. Пазарджик,общ. 
Белово,  с. Аканджиево, кв. 8, 
УПИ І-73 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ 
І(едно)-73(седемдесе
т и три), състоящ се 
от 336(триста 
тридесет и 
шест)кв.м., 
незастроен. 

741.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
02.07.2010 г. с 
Николай 
Бошев 

Заповед 
№ 272 от 
20.07.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

375 471 
29.03.2010 

471 обл.Пазарджик,общ.Белово, 
гр. Белово, бул. 
"Освобождение" № 80, кв. 63, 
УПИ І-"За битов комбинат"   
по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
68/07.02.1989 г. 

783/2893(седемстоти
н осемдесет и 
три/две хиляди 
осемстотин 
деведесет и три) 
идеални части от ПИ 
с пл. № 1007(хиляда 
и седем) целия с 
площ от 2 893(две 
хиляди осемстотин 
деведесет и три) 
кв.м. 

9 317.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн.чл.12, ал. 
5 от ЗОС. 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
19.06.2015 г., 
Акт № 129, 
том 27, дввхр 
7836 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
ЕТ "Ина - 
Ирина 
Пострумска" 

Заповед 
№ 611 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В 
поземлени
ят имот е 
построена 
триетажна 
масивна 
сграда със 
застроена 
площ 444 
кв.м., 
собствено
ст на 
"ВАЛ" 
ООД съгл. 
нот.акт № 



170, т. ІІІ, 
р. № 4064, 
н.д.№ 
356/2003 г. 

376 472 
07.04.2010 

472 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево, м. "Белия 
камък", имот с №006048 по 
КВС 

Нива 
площ на имота - 2.299 
дка(два декара и 
двеста деведесет и 
девет кв.м.) 
категория на земята - 
VІ(шеста) 

234.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

377 473 
07.04.2010 

473 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево, м. "Над селото", 
имот с №014087 по КВС 

Зеленчукова култура 
площ на имота - 0.406 
дка(четиристотин и 
шест кв.м.) 
категория на земята - 
VІ(шеста) 

41.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

378 474 
07.04.2010 

474 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово, 
м. "Баните", имот с №017095 
по КВС 

Лозе 
площ на имота - 7.220 
дка(седем дка и 
двеста и двадесет 
кв.м.) 
категория на земята - 
V(пета) 

1 949.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   Заповед 
№ 86 от 
09.04.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

379 475 
07.04.2010 

475 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево, м. "Мочура", 
имот с №020035 по КВС 

Нива 
площ на имота - 5.207 
дка(пет дка и двеста 
и седем кв.м.) 
категория на земята - 
VІ(шеста) 

531.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

380 476 
07.04.2010 

476 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево, м. "Мочура", 
имот с №021077 по КВС 

Нива 
площ на имота - 1.299 
дка(един декар и 
двеста деведесет и 
девет кв.м.) 
категория на земята - 
VІ(шеста) 

132.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

381 477 
07.04.2010 

477 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево, м. 
"Славчовица", имот с 
№023036 по КВС 

Нива 
площ на имота - 1.229 
дка(един дка двеста 
двадесет и девет 
кв.м.) 
категория на земята - 
VІ(шеста) 

125.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

382 478 
07.04.2010 

478 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево, м. 
"Славчовица", имот с 

Нива 
площ на имота - 0.998 
дка(деветстотин 
деведесет и осем 

101.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

    
 



№025013 по КВС кв.м.) 
категория на земята - 
VІ(шеста) 

Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

383 479 
07.04.2010 

479 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево, м. "Иловиците", 
имот с №034036 по КВС 

Нива 
площ на имота - 2.599 
дка(два дка 
петстотин деведесет 
и девет кв.м.) 
категория на земята - 
VІ(шеста) 

265.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

384 480 
07.04.2010 

480 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево, м. "Орешака", 
имот с №039052 по КВС 

Нива 
площ на имота - 1.199 
дка(един дка и сто 
деведесет и девет 
кв.м.) 
категория на земята - 
VІ(шеста) 

122.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

385 481 
07.04.2010 

481 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево, м. "Орешака", 
имот с №039116 по КВС 

Нива 
площ на имота - 2.200 
дка(два дка и двеста 
кв.м.) 
категория на земята - 
VІ(шеста) 

224.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

386 482 
07.04.2010 

482 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево, м. "Под вадата", 
имот с №040194 по КВС 

Нива 
площ на имота - 0.600 
дка(шестстотин кв.м.) 
категория на земята - 
ІV(четвърта) 

83.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

387 483 
07.04.2010 

483 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево, м. "Под вадата", 
имот с №040244 по КВС 

Нива 
площ на имота - 2.295 
дка(два дка двеста 
деведесет и пет 
кв.м.) 
категория на земята - 
ІV(четвърта) 

319.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

388 484 
07.04.2010 

484 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево, м. "Чалтъците", 
имот с №044068 по КВС 

Нива 
площ на имота - 1.887 
дка(един дка 
осемстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
категория на земята - 
ІV(четвърта) 

262.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

    
 

389 485 
09.04.2010 

485 обл. Пазарджик, 
общ.Белово, гр. Белово, 
ул."Иван Вазов"№ 5, кв.57, 
УПИ І-574 по ПУП на гр. 

УПИ І(едно) - 
574(петстотин 
седемдесет и четири) 
с площ 583(петстотин 

25 535.80 лв. Имотът е 
предоставен 
за 
оперативно 

   Заповед 
№ 
249/20.07.
2017 г. на 



Белово, съгл. Заповед № 
485/1979 г. 

осемдесет и три) 
кв.м. с построени в 
него: 
Масивна сграда- 
2(два)ет. със 
застроена площ 96 
(деведесет и 
шест)кв.м.Година на 
построяване - 
1957(хиляда 
деветстотин 
петдесет и седма) 
год. 
Паянтова сграда  със 
застроена площ 
18(осемнадесет) 
кв.м.Година на 
построяване 
-1957(хиляда 
деветстотин 
петдесет и седма) 
год. 

управление 
на органите 
за 
управление 
на ОДК - гр. 
Белово. 

кмета на 
община 
Белово 
създаден 
е нов 
АПОС № 
6195 от 
06.06.2017 
г. 

390 488 
15.04.2010 

488 гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
ІХ-Безвредна промишленост, 
кв. 116 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 584/ 
1979 г. и ЧИ на ЗРП 
одобрено със Заповед № 163 
от 1996 г. 

УПИ 
ІХ(девет)-Безвредна 
промишленост, 
състоящ се от 1 
897(хиляда 
осемстотин 
деведесет и седем) 
кв.м.- незастроен. 

14 193.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
07.09.2010 г. с 
Иван Павлов 
Стефанов 

Заповед 
№ 423 от 
30.09.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

391 489 
03.05.2010 

489 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Голямо Белово, 
имот №000156, землище гр. 
Белово 

стадион- лека 
атлетика, футбол, 
състоящ се от 7.246 
дка 

10 585 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
08.10.2010 г. с 
Пламен 
Николов 
Андров 

Заповед 
№ 468 от 
13.10.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

392 490 
08.07.2010 

490 гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  ул. 
"Априлско въстание" 29, кв. 
42, УПИ V-708 по ПУП на гр. 
Белово съгл. Заповед № 
485/1979 г. 

УПИ 
V(пет)-708(седемстот
ин и осем) състоящ 
се от 514(петстотин и 
четиринадесет) кв.м. 
находящ се в кв. 
42(четиридесет и 
две). 

3 536.30 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Цветан 
Иванов 
Дургов съгл. 
Договор за 
отстъпено 
право от 
15.03.1965 г. 

   Заповед 
№ 470 от 
10.10.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Създаден 
нов Акт № 
4546/28.05
.2013 г.  
във връзка 
с влязла в 
сила КККР 



на Белово 

393 491 
08.07.2010 

491 гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  ул. 
"Щърбан войвода" 7б, кв. 42, 
УПИ Х-1288 по ПУП на гр. 
Белово съгл. Заповед № 
485/1979 г. 

УПИ 
Х(десет)-1288(хиляд
а двеста осемдесет и 
осем) състоящ се от 
650(шестстотин и 
петдесет) кв.м. 
находящ се в кв. 
2(две). 

4 472 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Стоян 
Стефанов 
Стоев съгл. 
Договор за 
отстъпено 
право от 
23.061982 г. 

    
 

394 492 
21.07.2010 

492 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XXVII, 
кв. 36 по ПУП на с. Сестримо 
- одобрен със Заповед №693 
от 09.06.1986 г. 

 УПИ XXVII(двадесет 
и седем), находящ се 
в  кв. 36(тридесет и 
шест), състоящ се от 
413(четиристотин и 
тринадесет) кв.м., 
незастроен. 

2 684.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
12.06.2012 г. с 
Лазар 
Христов 
Йончев 

Заповед 
№ 248 от 
27.06.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

395 493 
17.09.2010 

493 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Мененкьово,  ул. " 
Първа", № 3, кв. 29, УПИ 
V-Културен дом по ПУП на с. 
Мененкьово одобрен със 
Заповед № 202 от 2005 г. 

Част от масивна 
сграда - 2 /два/ 
етажа, 
представляваща 
едноетажно тяло, 
обособено като 
самостоятелен обект, 
находяща се в УПИ 
V/пет/-Културен дом, 
кв. 29/двадесет и 
девет/. 
Площта на 
самостоятелният 
обект е 82/осемдесет 
и два/ кв.м. 
Година на 
построяване на 
сградата - 1969 
/хиляда деветстотин 
шестдесет и 
девета/година. 

3039.90 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
21.01.2011 г. с 
Владимир 
Михайлов 
Нонев 

Заповед 
№ 103 от 
30.03.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

396 494 
17.09.2010 

494 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Юндола" 71, УПИ V-1158, кв. 
27 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед  № 485 
от 1979 г. 

УПИ 
V/пет/-1158/хиляда 
сто петдесет и осем/ 
с площ 
740/седемстотин и 
четиридесет/ кв.м. и 
построените в него: 
Масивна жилищна 
сграда - 2/два/ етажа 
със застроена площ 
108/сто и осем/ кв.м. 

16 437.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.01.2011 г. 
със 
Станислав 
Георгиев 
Василев 

Заповед 
№ 104 от 
30.03.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Година на 
построяване 
1950/хиляда 
деветстотин и 
петдесет/ год. 
Масивна сграда - 
1/един/ етаж със 
застроена площ 
16/шестнадесет/ 
кв.м. Година на 
построяване 
1974/хиляда 
деветстотин 
седемдесет и 
четвърта/ год. 
Гараж с площ 
19/деветнадесет/ 
кв.м.. Година на 
построяване 
1974/хиляда 
деветстотин 
седемдесет и 
четвърта/ год. 

397 495 
17.09.2010 

495 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул. 
"Тридесета" № 4, УПИ X-739, 
кв. 67 по ПУП на с. Сестримо 
- одобрен със Заповед №693 
от 09.06.1986 г. 

 УПИ 
Х(десет)-739(седемст
отин тридесет и 
девет), находящ се в  
кв. 67(шестдесет и 
седем), състоящ се 
от 598(петстотин 
деведесет и осем) 
кв.м. 

2 057.10 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Виктор 
Богданов 
Кочев съгл. 
Договор за 
отстъпено 
право от 
02.04.1970 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
18.10.2010 г. с 
Виктор 
Богданов 
Кочев 

Заповед 
№ 494 от 
03.11.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

398 496 
25.10.2010 

496 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
УПИ XXVII "Търговия и 
услуги", кв. 28 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрен 
със Заповед № 1218 от 
13.10.1986 г. и Заповед № 
303 от 06.08.2010 г. за ЧИ на 
ПУП-ПРЗ. 

УПИ XXVII(двадесет 
и седем)  "Търговия и 
услуги" с площ 
106(сто и шест) кв.м., 
находящ се в кв. 
28(двадесет и осем). 
Незастроен. 

455.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.  5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
21.02.2011 г. с 
Георги 
Иванов Котев 

Заповед 
№ 101 от 
30.03.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

399 497 
25.10.2010 

497 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Стоян Шопов"№ 9, УПИ ХVI  
"За търговия и услуги", кв. 
105 по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 485 
от 28.03.1979 г. и Заповед № 

УПИ 
ХVI(шестнадесет) "За 
търговия и услуги", 
находящ се в кв. 
105(сто и пет).  
Площта на имота е 
452(четиристотин 

16 392.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
06.06.2011 г. с 
"Евролукс" 
чрез 
управителя 

Заповед 
№ 420 от 
22.07.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



350 от 25.08.2010 г. за ЧИ на 
ПУП-ПР. 

петдесет и два) кв.м. 
В имотът е построена 
масивна сграда - 
1(един) етаж със 
застроена площ 
124(сто двадесет и 
четири) кв.м.  
Година на 
построяване на 
сградата 
1968(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и осма) 
год. 

Закона за 
общинската 
собственост. 

Нина 
Георгиева 
Цветанова 

400 498 
18.02.2011 

498 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
VІІІ-общ., кв. 44 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ VІІІ/осем/- 
общински с площ 
364/триста 
шестдесет и четири/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
44/четиридесет и 
четири/. 

777.50 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 601 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

401 499 
18.02.2011 

499 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
І-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ І /едно/- 
общински с площ 
413/четиристотин и 
тринадесет/ кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 46/четиридесет 
и шест/. 

882.20 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 595 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

402 500 
18.02.2011 

500 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ІІ-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ ІІ /две/- 
общински с площ 
390/триста и 
деветдесет/ кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 46/четиридесет 
и шест/. 

833.00 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 596 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

403 501 
18.02.2011 

501 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ІІІ-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ ІІІ /три/- 
общински с площ 
400/четиристотин/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
46/четиридесет и 

854.40 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 597 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 



шест/. ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

404 502 
18.02.2011 

502 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ІV-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ ІV /четири/- 
общински с площ 
480/четиристотин и 
осемдесет/ кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 46/четиридесет 
и шест/. 

1 025.30 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 598 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

405 503 
18.02.2011 

503 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
V-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ V /пет/- 
общински с площ 
485/четиристотин  
осемдесет и пет/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
46/четиридесет и 
шест/. 

1 036.00 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 599 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

406 504 
18.02.2011 

504 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
VІ-общ., кв. 46 по ПУП на 
с.Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ VІ /шест/- 
общински с площ 
465/четиристотин  
шестдесет и пет/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
46/четиридесет и 
шест/. 

993.20 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 600 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

407 505 
18.02.2011 

505 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
VІІ-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
год. 

УПИ VІІ /седем/- 
общински с площ 
480/четиристотин  и 
осемдесет/ кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 46/четиридесет 
и шест/. 

1 025.30 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 594 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

408 506 
18.02.2011 

506 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
VІІІ-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
год. 

УПИ VІІІ /осем/- 
общински с площ 
480/четиристотин  и 
осемдесет/ кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 46/четиридесет 

1 025.30 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 592 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 



и шест/. ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

409 507 
18.02.2011 

507 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ІХ-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
год. 

УПИ ІХ /девет/- 
общински с площ 
528/петстотин 
двадесет и осем/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
46/четиридесет и 
шест/. 

1 127.80 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 593 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

410 508 
18.02.2011 

508 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
Х-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
год. 

УПИ Х /десет/- 
общински с площ 
528/петстотин 
двадесет и осем/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
46/четиридесет и 
шест/. 

1 127.80 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 585 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

411 509 
18.02.2011 

509 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ХІ-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
год. 

УПИ ХІ /единадесет/- 
общински с площ 
495/четиристотин 
деветдесет и пет/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
46/четиридесет и 
шест/. 

1 057.30 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 586 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

412 510 
18.02.2011 

510 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ХІІ-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
год. 

УПИ ХІІ /дванадесет/- 
общински с площ 
495/четиристотин 
деветдесет и пет/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
46/четиридесет и 
шест/. 

1 057.30 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 587 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

413 511 
18.02.2011 

511 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ХІІІ-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
год. 

УПИ ХІІІ 
/тринадесет/- 
общински с площ 
495/четиристотин 
деветдесет и пет/ 
кв.м., не застроен, 

1 057.30 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 588 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 



находящ се в кв. 
46/четиридесет и 
шест/. 

ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

414 512 
18.02.2011 

512 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ХІV-общ., кв. 46 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
год. 

УПИ ХІV 
/четиринадесет/- 
общински с площ 
416/четиристотин и 
шестнадесет/ кв.м., 
не застроен, находящ 
се в кв. 
46/четиридесет и 
шест/. 

888.60 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 591 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

415 513 
18.02.2011 

513 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
І-общ., кв. 44 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ І /едно/- 
общински с площ 
448/четиристотин 
четиридесет и осем/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
44/четиридесет и 
четири/. 

956.90 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 613 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

416 514 
18.02.2011 

514 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ІІ-общ., кв. 44 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ ІІ/две/- 
общински с площ 
480/четиристотин и 
осемдесет/ кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 44/четиридесет 
и четири/. 

1 025.30 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 603 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

417 515 
18.02.2011 

515 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ІІІ-общ., кв. 44 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ ІІІ/три/- 
общински с площ 
624/шестстотин 
двадесет и четири/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
44/четиридесет и 
четири/. 

1 332.90 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 604 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

418 516 
18.02.2011 

516 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ІV-общ., кв. 44 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ ІV/четири/- 
общински с площ 
529/петстотин 
двадесет и девет/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 

1 129.90 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 580 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 



44/четиридесет и 
четири/. 

ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

419 517 
18.02.2011 

517 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
V-общ., кв. 44 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ V/пет/- 
общински с площ 
480/четиристотин и 
осемдесет/ кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 44/четиридесет 
и четири/. 

1 025.30 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 579 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

420 518 
18.02.2011 

518 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
VІ-общ., кв. 44 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ VІ/шест/- 
общински с площ 
544/петстотин 
четиридесет и 
четири/ кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 44/четиридесет 
и четири/. 

1 162.00 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 606 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

421 519 
18.02.2011 

519 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
VІІ-общ., кв. 44 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ VІІ/седем/- 
общински с площ 
450/четиристотин и 
петдесет/ кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 44/четиридесет 
и четири/. 

961.20 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 605 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

422 520 
07.03.2011 

520 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ІХ-общ., кв. 44 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ ІХ/девет/- 
общински с площ 
390/триста и 
деветдесет  кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 44/четиридесет 
и четири/. 

833.00 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 602 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

423 521 
07.03.2011 

521 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ІV-общ., кв. 45 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ ІV/четири/- 
общински с площ 
462/четиристотин 
шестдесет и два/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 

986.80 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 590 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 



45/четиридесет и 
пет/. 

ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

424 522 
07.03.2011 

522 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
V-общ., кв. 45 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ V/пет/- 
общински с площ 
476/четиристотин 
седемдесет и шест/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
45/четиридесет и 
пет/. 

1016.70 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
14.03.2016 г. с 
Красимир 
Георгиев 
Георгиев 

Заповед 
№161 от 
10.05.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

425 523 
07.03.2011 

523 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
VІ-общ., кв. 45 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ VІ/шест/- 
общински с площ 
468/четиристотин 
шестдесет и осем/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
45/четиридесет и 
пет/. 

999.60 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
14.03.2016 г. с 
Тодор 
Георгиев 
Георгиев 

Заповед 
№160 от 
10.05.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

426 524 
07.03.2011 

524 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
VІІ-общ., кв. 45 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ VІІ/седем/- 
общински с площ 
468/четиристотин 
шестдесет и осем/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
45/четиридесет и 
пет/. 

999.60 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

427 525 
07.03.2011 

525 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
VІІІ-общ., кв. 45 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ VІІІ/осем/- 
общински с площ 
442/четиристотин 
четиридесет и два/ 
кв.м., не застроен, 
находящ се в кв. 
45/четиридесет и 
пет/. 

944.10 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 589 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

428 526 
07.03.2011 

526 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ІХ-общ., кв. 45 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ ІХ/девет/- 
общински с площ 
560/петстотин и 
шестдесет/ кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 45/четиридесет 

1 196.20 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.07.2011 г. с 
"ДЖИ.ЕНЪРД
ЖИ"ООД 

Заповед 
№ 584 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 



и пет/. ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

429 528 
01.04.2011 

528 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Габровица, УПИ 
ІІІ-10, кв. 9 по ПУП на с. 
Габровица, одобрен със 
Заповед № 248 от 14.12.1998 
г. 

УПИ ІІІ/три/-10/десет/ 
с площ 1 012/хиляда 
и дванадесет кв.м./, 
находящ се в кв. 
9/девет/, не застроен. 

2 161.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.06.2017 г. с 
Лиляна 
Методиева 
Николова 

Заповед 
№ 224 от 
04.07.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

430 529 
28.04.2011 

529 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ 
ХІХ-За хотел и ресторант, кв. 
36 по ПУП на с. Сестримо, 
одобрен със Заповед № 693 
от 09.06.1986 г. 

Част от масивна 
сграда, 
представляваща 
едноетажно тяло 
обособено като 
самостоятелен обект 
с площ 25.80 кв.м. 
(двадесет и пет кв. м. 
и 80 см.), находяща 
се в УПИ 
ХІХ(деветнадесет)-З
а хотел, ресторант, 
кв. 36(тридесет и 
шест) 
Година на 
построяване - 1983 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и трета 
лв.) 

1 585.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост. 

    
 

431 530 
20.05.2011 

530 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, УПИ 
VIIІ-"Трафопост", кв. 60 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 68/07.02.1989 
г. частично изменен със 
Заповед № 89/12.05.1998 г. и 
Заповед № 63/10.03.2011 г. 
на кмета на община Белово 

УПИ VIII/осем/ -  
"Трафопост", 
находящ се в кв. 60 
/шестдесет/ с площ 
82/осемдесет и два/ 
кв.м. 

694.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В УПИ VIII 
-  
Трафопос
т е 
построена 
масивна 
сграда/тра
фопост/ с 
площ 31 
кв.м. 
собствено
ст на НЕК 
-ЕАД - 
София, 
съгласно 



АЧДС № 
2717/24.01
.2000 г. 

432 531 
20.05.2011 

531 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ПИ с 
пл.№ 1748, кв. 60 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/28.03.1979 г. 
частично изменен със 
Заповед № 89/12.05.1998 г. и 
Заповед № 63/10.03.2011 г. 
на кмета на община Белово 

Поземлен имот с пл. 
№ 1748/хиляда 
седемстотин 
четиридесет и осем/, 
находящ се в кв. 
60/шестдесет/ с площ 
60/шестдесет/  кв.м. 
Незастроен. 

635.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
01.07.2011 г. с 
Димитър 
Иванов 
Тодоров 

Заповед 
№ 583 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

433 532 
16.09.2011 

532 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ул. "проф. Хр. Т. Вакарелски" 
№ 100, кв. 36 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрен 
със Заповед № 
1218/13.10.1986 г. 

УПИ 
VIII(осем)-532(петсто
тин тридесет и две) с 
площ 534(петстотин 
тридесет и четири) 
кв.м., находящ се в 
кв. 36(тридесет и 
шест). 

1690 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Васил Павлов 
Църцорков 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
30/15.03.2012 
г. с Георгена 
Василева 
Петрова 

Заповед 
№ 155 от 
19.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

434 533 
16.09.2011 

533 обл.Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
УПИ IV, кв. 48 по ПУП на с. 
Момина Клисура одобрен 
със Заповед № 1218 от 
13.10.1986 г. и Заповед № 
463 от 01.08.2011 г. на кмета 
на община Белово 

УПИ IV(четири) - 
"Търговия и услуги", 
находящ се в кв. 
48(четиридесет и 
осем) с площ 
200(двеста) кв.м., 
незастроен. 

765.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
20.08.2012 г. с 
Димитър 
Николов 
Геров 

Заповед 
№ 391 от 
30.08.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

435 534 
28.09.2011 

534 с. Голямо Белово, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
поземлен имот с 
идентификатор 15802.504.55 
по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. 
Голямо Белово, одобрени 
със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изпълнителен директор на 
АГКК- София и Заповед 
КД-14-13-74/14.09.2011 г. на 
Началник на 
СГКК-Пазарджик. 
Административен адрес: с. 
Голямо Белово, п.к. 4473, ул. 
"Свети Никола". 

Поземлен имот с 
идентификатор 
15802.504.55(едно, 
пет, осем, нула, две, 
точка, пет, нула, 
четири, точка, пет, 
пет) по 
кадастралната карта 
и кадастралните 
регистри на с. Голямо 
Белово, общ. Белово, 
незастроен с площ 
15(петнадесет) кв.м. 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана. 
Начин на трайно 
ползване - за 

72.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
Съгласно 
Договор с 
АРД-178/0
7.11.2011 
г. е 
учредено 
право на 
строеж на 
"ЕВН 
България 
Електрора
зпределен
ие" 
АД-Пловд
ив 



електроенергийно 
производство 

436 539 
30.11.2011 

539 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Крайчинец, имот № 
034039 по КВС 

Имот № 034039(нула 
три четири нула три 
девет) с площ 
36.819(тридесет и 
шест дка осемстотин 
и деветнадесет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

5 462.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

437 542 
30.01.2012 

542 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Гара Сестримо, имот № 
004075 по КВС. 

Имот № 004075 (нула 
нула четири нула 
седем пет ) с площ 
1.194 дка (хиляда сто 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

41.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

438 543 
30.01.2012 

543 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Карагьол, имот № 001001 
по КВС 

Имот № 001001(нула 
нула едно нула нула 
едно) с площ 
8.167(осем хиляди 
сто шестдесет и 
седем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. насаждения 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

1 080.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

439 544 
30.01.2012 

544 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Карагьол, имот № 001005 
по КВС 

Имот № 001005(нула 
нула едно нула нула 
пет) с площ 2.845(две 
хиляди осемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 

418.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІ(шеста) " гр.София 

440 545 
30.01.2012 

545 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Карагьол, имот № 001006 
по КВС 

Имот № 001006(нула 
нула едно нула нула 
шест) с площ 
2.901(две хиляди 
деветстотин и един 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

426.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

441 546 
30.01.2012 

546 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Криви дол, имот № 001008 
по КВС 

Имот № 001008(нула 
нула едно нула нула 
осем) с площ 
0.684(шестстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

100.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

442 547 
30.01.2012 

547 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Криви дол, имот № 001009 
по КВС 

Имот № 001009(нула 
нула едно нула нула 
девет) с площ 
1.400(хиляда и 
четиристотин кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

185.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

443 548 
30.01.2012 

548 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
001013 по КВС 

Имот № 001013(нула 
нула едно нула едно 
три) с площ 3.103(три 
хиляди сто и три 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

410.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

444 549 549 обл. Пазарджик, общ. Имот № 001020(нула 124.60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



30.01.2012 Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
001020 по КВС 

нула едно нула две 
нула) с площ 
1.538(хиляди 
петстотин тридесет и 
осем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

445 550 
30.01.2012 

550 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 002002 
по КВС 

Имот № 002002(нула 
нула две нула нула 
две) с площ 
6.339(шест хиляди 
триста тридесет и 
девет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

222.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

446 551 
30.01.2012 

551 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 002003 
по КВС 

Имот № 002003(нула 
нула две нула нула 
три) с площ 
4.601(четири хиляди 
шестстотин и един 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

188.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

447 552 
30.01.2012 

552 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Средна чукара, имот № 
002008 по КВС 

Имот № 002008(нула 
нула две нула нула 
осем) с площ 
2.527(две хиляди 
петстотин двадесет и 
седем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

88.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

448 553 
30.01.2012 

553 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 002010(нула 
нула две нула едно 
нула) с площ 

661.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Средна чукара, имот № 
002010 по КВС 

31.952(тридесет и 
една хиляди 
деветстотин 
петдесет и два кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

449 554 
30.01.2012 

554 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Средна чукара, имот № 
002011 по КВС 

Имот № 002011(нула 
нула две нула едно 
едно) с площ 
23.487(двадесет и 
три хиляди 
четиристотин 
осемдесет и 
седемкв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

824.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

450 555 
30.01.2012 

555 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Средна чукара, имот № 
002013 по КВС 

Имот № 002013(нула 
нула две нула едно 
три) с площ 
4.131(четири хиляди  
сто тридесет и един 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

145.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

451 556 
30.01.2012 

556 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Средна чукара, имот № 
002015 по КВС 

Имот № 002015(нула 
нула две нула едно 
пет) с площ 
4.228(четири хиляди  
двеста двадесет и 
осем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

148.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

452 557 
30.01.2012 

557 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 002016(нула 
нула две нула едно 

758.11 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Средна чукара, имот № 
002016 по КВС 

шест) с площ 
21.597(двадесет и 
една хиляди  
петстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

453 558 
30.01.2012 

558 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Средна чукара, имот № 
002017 по КВС 

Имот № 002017(нула 
нула две нула едно 
седем) с площ 
31.078(тридесет и 
една хиляди  и 
седемдесет и осем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 090.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

454 559 
27.01.2012 

559 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 002020 
по КВС 

Имот № 002020(нула 
нула две нула две 
нула) с площ 
51.343(петдесет и 
една хиляди  триста 
четиридесет и три 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 062.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

455 560 
30.01.2012 

560 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 002021 
по КВС 

Имот № 002021(нула 
нула две нула две 
едно) с площ 
1.565(хиляда 
петстотин шестдесет 
и пет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

19.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



456 561 
30.01.2012 

561 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 002024 
по КВС 

Имот № 002024(нула 
нула две нула две 
четири) с площ 
0.346(триста 
четиридесет и шест 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

457 562 
30.01.2012 

562 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 002025 
по КВС 

Имот № 002025(нула 
нула две нула две 
пет) с площ 
1.009(хиляда и девет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване -ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

458 563 
30.01.2012 

563 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ангьовото, имот № 003002 
по КВС 

Имот № 003002(нула 
нула три нула нула 
две) с площ 
13.618(тринадесет 
хиляди шестстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

478.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

459 564 
30.01.2012 

564 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ангьовото, имот № 003004 
по КВС 

Имот № 003004(нула 
нула три нула нула 
четири) с площ 1.380( 
хиляда триста и 
осемдесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

48.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

460 565 565 обл. Пазарджик, общ. Имот № 003005(нула 582.00 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



30.01.2012 Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ангьовото, имот № 003005 
по КВС 

нула три нула нула 
пет) с площ 16.582( 
шестнадесет хиляди 
петстотин осемдесет 
и два кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

461 566 
30.01.2012 

566 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ангьовото, имот № 003006 
по КВС 

Имот № 003006(нула 
нула три нула нула 
шест) с площ 24.578( 
двадесет и четири 
хиляди петстотин 
седемдесет и осем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

862.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

462 567 
30.01.2012 

567 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ангьовото, имот № 003007 
по КВС 

Имот № 003007(нула 
нула три нула нула 
седем) с площ 1.110( 
хиляда сто и десет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

39.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

463 568 
30.01.2012 

568 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 003008 
по КВС 

Имот № 003008(нула 
нула три нула нула 
осем) с площ 12.939( 
дванадесет хиляди 
деветстотин 
тридесет и девет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

454.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

464 569 569 обл. Пазарджик, общ. Имот № 003010(нула 227.80 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



30.01.2012 Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ангьовото, имот № 003010 
по КВС 

нула три нула едно 
нула) с площ 11.007( 
единадесет хиляди и 
седем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

465 570 
30.01.2012 

570 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 003011 
по КВС 

Имот № 003011(нула 
нула три нула едно 
едно) с площ 1.874( 
хиляда осемстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставени трайни 
насаждения 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

65.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

466 571 
30.01.2012 

571 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 003012 
по КВС 

Имот № 003012(нула 
нула три нула едно 
две) с площ 2.300( 
две хиляди и триста 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

80.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

467 572 
30.01.2012 

572 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 003015 
по КВС 

Имот № 003015(нула 
нула три нула едно 
пет) с площ 2.361( 
две хиляди триста 
шестдесет и един 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

82.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

468 573 
30.01.2012 

573 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 004005(нула 
нула четири нула 

153.40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Свети Спас, имот № 
004005 по КВС 

нула пет) с площ 
7.413( седем хиляди 
четиристотин и 
тринадесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

469 574 
30.01.2012 

574 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004007 по КВС 

Имот № 004007(нула 
нула четири нула 
нула седем) с площ 
3.421( три хиляди 
четиристотин 
двадесет и един 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива - 
маломерна 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

78.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

470 576 
30.01.2012 

576 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004009 по КВС 

Имот № 004009(нула 
нула четири нула 
нула девет) с площ 
1.058( хиляда и 
петдесет и осем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

37.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

471 577 
30.01.2012 

577 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004011 по КВС 

Имот № 004011(нула 
нула четири нула 
едно едно) с площ 
2.699( две хиляди 
шестстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

396.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

472 578 578 обл. Пазарджик, общ. Имот № 004013(нула 79.90 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



30.01.2012 Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004013 по КВС 

нула четири нула 
едно три) с площ 
3.860(три хиляди 
осемстотин и 
шестдесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива - 
маломерна 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

473 579 
30.01.2012 

579 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004014 по КВС 

Имот № 004014(нула 
нула четири нула 
едно четири) с площ 
0.881(осемстотин 
осемдесет и един 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

30.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

474 580 
30.01.2012 

580 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004016 по КВС 

Имот № 004016(нула 
нула четири нула 
едно шест) с площ 
29.331(двадесет и 
девет хиляди триста 
тридесет и един 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 143.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

475 581 
30.01.2012 

581 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Дервена, имот № 004018 
по КВС 

Имот № 004018(нула 
нула четири нула 
едно осем) с площ 
2.243(две хиляди 
двеста четиридесет и 
три кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

28.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

476 582 582 обл. Пазарджик, общ. Имот № 004019(нула 67.50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



30.01.2012 Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Свети Спас, имот № 
004019 по КВС 

нула четири нула 
едно девет) с площ 
1.190( хиляди сто и 
деветдесет  кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

477 583 
30.01.2012 

583 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Друма, имот № 004030 по 
КВС 

Имот № 004030(нула 
нула четири нула три 
нула) с площ 1.967( 
хиляди деветстотин 
шестедесет и седем  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
унищожена нива - 
пром. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

45.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

478 584 
30.01.2012 

584 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Свети Спас, имот № 
004039 по КВС 

Имот № 004039(нула 
нула четири нула три 
девет) с площ 2.164( 
две хиляди сто и 
шестдесет и четири  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

27.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

479 585 
30.01.2012 

585 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Дервена, имот № 004048 
по КВС 

Имот № 004048(нула 
нула четири нула 
четири осем) с площ 
16.005(шестнадесет  
хиляди и пет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ(осма) 

907.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

480 586 
27.01.2012 

586 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 004059(нула 
нула четири нула пет 

5.70 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Свети Спас, имот № 
004059 по КВС 

девет) с площ 0.273( 
двеста седемдесет и 
три   кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - наводнена 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

481 587 
27.01.2012 

587 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Дервена, имот № 004060 
по КВС 

Имот № 004060(нула 
нула четири нула 
шест нула) с площ 
26.504(двадесет и 
шест хиляди 
петстотин и четири 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ерозирала 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

334.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

482 588 
27.01.2012 

588 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. гара Сестримо, имот № 
004063 по КВС 

Имот № 004063(нула 
нула четири нула 
шест три) с площ 
1.500 ( хиляда и  
петстотин кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ерозирала 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

18.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

483 589 
27.01.2012 

589 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004064 по КВС 

Имот № 004064(нула 
нула четири нула 
шест четири) с площ 
0.275(двеста 
седемдесет и пет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

9.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

484 590 
27.01.2012 

590 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 004074(нула 
нула четири нула 
седем четири) с площ 

2 370.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Дервена, имот № 004074 67.537(шестдесет и 
седем хиляди 
петстотин тридесет и 
седем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски езми 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

485 591 
14.02.2012 

591 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Радова нива, имот № 
011020 по КВС 

Имот № 011020(нула 
едно едно нула две 
нула) с площ 
36.082(тридесет и 
шест хиляди  и 
осемдесет и два  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

663.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

486 592 
14.02.2012 

592 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Вокьовец", имот № 
008006 по КВС 

Имот № 008006 (нула 
нула осем нула нула 
шест) с площ 
40.474(четиридесет 
хиляди  четиристотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

744.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

487 593 
14.02.2012 

593 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Клепалото", имот № 
006027 по КВС 

Имот № 006027(нула 
нула шест нула две 
седем) с площ 
37.344(тридесет и 
седем хиляди  и 
триста четиридесет и 
четири  кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

687.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

488 595 
14.02.2012 

595 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Влакьорниче", имот № 

Имот № 014036(нула 
едно четири нула три 
шест) с площ 
59.693(педесет и 

1 441.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



014036 по КВС девет хиляди  
шестотин деветдесет 
и три) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

489 596 
14.02.2012 

596 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Радова нива", имот № 
010005 по КВС 

Имот № 010005 (нула 
едно нула нула нула 
пет) с площ 146.446 
(сто четиредесет и 
шест хиляди 
четиристотин 
четиридесет и шест   
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

3 233.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

490 597 
14.02.2012 

597 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Червената нива", имот № 
012046 

Имот № 012046(нула 
едно две нула четири 
шест ) с площ 130.601 
(сто и тридесет 
хиляди   шестотин и 
един кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

2 703.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

491 600 
14.02.2012 

600 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Пазалка", имот № 030033 

Имот № 030033 (нула 
три нула нула три три 
) с площ 30.312 ( 
тридесет хиляди  
триста и дванадесет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

1 007.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

492 601 
14.02.2012 

601 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Паликошарец, имот № 
000146 по КВС 

Имот № 000146(нула 
нула нула едно 
четири шест) с площ 
31.810(тридесет и 
една хиляди 

6453,00 лв Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 



осемстотин и десет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски езми 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

493 604 
14.02.2012 

604 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Иловиците, имот № 
035009 по КВС 

Имот № 035009нула 
три пет нула нула 
девет) с площ 
15.339(петнадесет 
хиляди триста 
тридесет и девет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

2841,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

494 605 
14.02.2012 

605 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Микови дъбе, имот № 
053004 по КВС 

Имот № 053004(нула 
пет три нула нула 
четири) с площ 
22.313(двадесет и 
две хиляди триста и 
тринадесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

2060,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.01.2013 г. с 
АРД-2/15.01.2
013 г. със 
страна 
"ГАБЕР-ПЛО
Д" ЕООД чрез 
Людмил 
Габерски 

Заповед 
№ 94 от 
27.03.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

495 606 
14.02.2012 

606 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Пенявката, имот № 028005 
по КВС 

Имот № 028005(нула 
две осем нула нула 
пет) с площ 
16.938(шестнадесет 
хиляди деветстотин 
тридесет осем кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

1152,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.01.2013 г. с 
АРД-2/15.01.2
013 г. със 
страна 
"ГАБЕР-ПЛО
Д" ЕООД чрез 
Людмил 
Габерски 

Заповед 
№ 124 от 
03.04.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

496 607 
14.02.2012 

607 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Скалата, имот № 009042 
по КВС 

Имот № 009042(нула 
нула девет нула 
четири две) с площ 
63.234(шестдесет и 
три хиляди двеста 
тридесет и четири 

2367,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 



кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

497 608 
14.02.2012 

608 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Скалата, имот № 009022 
по КВС 

Имот № 009022(нула 
нула девет нула две 
две) с площ 
12.652(дванадест 
хиляди шестстотин 
петдесет и два кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

473,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

498 609 
14.02.2012 

609 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Лъга, имот № 008001 по 
КВС 

Имот № 008001(нула 
нула осем нула нула 
едно) с площ 
12.548(дванадест 
хиляди петстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

616,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

499 611 
14.02.2012 

611 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Дорачко келеме, имот № 
000122 по КВС 

Имот № 000122(нула 
нула нула едно две 
две) с площ 
15.958(петнаадесет 
хиляди деветстотин 
петдесет и осем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - унищ. 
нива - пром. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

418,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.01.2013 г. с 
АРД-2/15.01.2
013 г. със 
страна 
"ГАБЕР-ПЛО
Д" ЕООД чрез 
Людмил 
Габерски 

Заповед 
№ 95 от 
27.03.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

500 613 
16.02.2012 

613 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. "Локви", имот № 007024 по 

Имот № 007024(нула 
нула седем нула две 
четири) с площ 
80.443(осемдесет 

2 823.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



КВС хиляди 
тчетиристотин 
четиридесет и три 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

501 614 
16.02.2012 

614 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. "Локви", имот № 007006 
по КВС 

Имот № 007006(нула 
нула седем нула нула 
шест) с площ 
81.662(осемдесет и 
една хиляди 
шестстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 690.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

502 618 
16.02.2012 

618 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. "Чални дол", имот № 
005002 

Имот № 005002(нула 
нула пет нула нула 
две) с площ 
56.328(петдесет и 
шест хиляди триста 
двадесет и осем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

4 968.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

503 620 
16.02.2012 

620 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. "Раклеш", имот № 021079 
по КВС 

Имот № 021079(нула 
две едно нула седем 
девет) с площ 
63.023(шестдесет и 
три хиляди двадесет 
и три кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

926.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

504 622 
16.02.2012 

622 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 

Имот № 025002(нула 
две пет нула нула 
две) с площ 

690.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. "Бяла стена", имот № 
025002 по КВС 

61.609(шестдесет и 
една хиляди 
шестстотин и девет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

505 624 
16.02.2012 

624 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. "Голямо усое", имот № 
037042 по КВС 

Имот № 037042(нула 
три седем нула 
четири две) с площ 
457.002(четиристоти
н петдесет и седем 
хиляди и два кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

15 195.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

506 627 
16.02.2012 

627 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. "Кръста", имот № 034026 
по КВС 

Имот № 034026(нула 
три четири нула две 
шест) с площ 
63.289(шестдесет и 
три хиляди двеста 
осемдесет и девет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

4 186.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

507 629 
16.02.2012 

629 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. "Бяла стена", имот № 
025015 по КВС 

Имот № 025015(нула 
две пет нула едно 
пет) с площ 
61.745(шестдесет и 
една хиляди 
седемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

691.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

508 630 
16.02.2012 

630 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 027015(нула 
две седем нула едно 

3 579.80 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. "Сената", имот № 027015 
по КВС 

пет) с площ 
54.117(петдесет и 
четири хиляди сто и 
седемнадесет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

509 631 
16.02.2012 

631 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. "Бяла стена", имот № 
025006 по КВС 

Имот № 025006(нула 
две пет нула нула 
шест) с площ 
132.052(сто тридесет 
и две хиляди и 
петдесет и два кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

2 429.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

510 632 
16.02.2012 

632 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. "Раклеш", имот № 028004 
по КВС 

Имот № 028004(нула 
две осем нула нула 
четири) с площ 
198.448(сто 
деветдесет и осем 
хиляди и 
четиристотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

2 917.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

511 635 
16.02.2012 

635 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Спасова черква, имот № 
041009 по КВС 

Имот № 041009(нула 
четири едно нула 
нула девет) с площ 
56.062(петдесет и 
шест хиляди и 
шестдесет и два 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1225,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



512 636 
16.02.2012 

636 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ечемиците, имот № 
045005 по КВС 

Имот № 045005(нула 
четири пет нула нула 
пет) с площ 
69.807(шестдесет и 
девет хиляди 
осемстотин и седем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1905,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

513 637 
16.02.2012 

637 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ухльово, имот № 043004 
по КВС 

Имот № 043004(нула 
четири три нула нула 
четири) с площ 
95.216(деветдесет и 
пет хиляди двеста и 
шестнадесет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1752,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

514 638 
16.02.2012 

638 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Денина ябълка, имот № 
039075 по КВС 

Имот № 039075(нула 
три девет нула седем 
пет) с площ 
78.426(седемдесет и 
осем хиляди 
четиристотин 
двадесет и шест 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1043,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

515 639 
16.02.2012 

639 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Алоборе, имот № 039066 
по КВС 

Имот № 039066(нула 
три девет нула шест 
шест) с площ 
67.346(шестдесет и 
седем хиляди триста 
четиридесет и шест 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

895,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ(девета) " гр.София 

516 640 
16.02.2012 

640 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ечемиците, имот № 
045031 по КВС 

Имот № 045031(нула 
четири пет нула три 
едно) с площ 
274.622(двеста 
седемдесет и четири 
хиляди шестстотин 
двадесет и два кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

7497,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

517 642 
16.02.2012 

642 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кошарите, имот № 046005 
по КВС 

Имот № 046005(нула 
четири шест нула 
нула пет) с площ 
42.973(четиридесет и 
две хиляди 
деветстотин 
седемдесет и три 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 675.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

518 643 
17.02.2012 

643 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Копривето, имот № 045105 
по КВС 

Имот № 045105(нула 
четири пет едно нула 
пет) с площ 
53.418(петдесет и 
три хиляди 
четиристотин и 
осемнадесет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

860,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

519 645 
17.02.2012 

645 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Горно Саманово, имот № 
043036 по КВС 

Имот № 043036(нула 
четири три нула три 
шест) с площ 
48.537(четиридесет и 
осем хиляди 
петстотин тридесет и 
седем кв.м.) дка 
Начин на трайно 

611,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

520 646 
17.02.2012 

646 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035102 
по КВС 

Имот № 035102(нула 
три пет едно нула 
две) с площ 
43.691(четиридесет и 
три хиляди 
шестстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

611,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

521 647 
17.02.2012 

647 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Каси рът, имот № 031017 
по КВС 

Имот № 031017(нула 
три едно нула едно 
седем) с площ 
49.962(четиридесет и 
девет хиляди 
деветстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1948,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

522 648 
17.02.2012 

648 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Иванкина сея, имот № 
017010 по КВС 

Имот № 017010(нула 
едно седем нула 
едно нула) с площ 
48.339(четиридесет и 
осем хиляди триста 
тридесет и девет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1000,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

523 649 
17.02.2012 

649 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Манастира, имот № 
013005 по КВС 

Имот № 013005(нула 
едно три нула нула 
пет) с площ 
49.413(четиридесет и 
девет хиляди 
четиристотин и 

3 602,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



тринадесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

524 650 
17.02.2012 

650 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Бела стена, имот № 004015 
по КВС 

Имот № 004015 (нула 
нула четири нула 
едно пет) с площ 
99.875 (деведесет и 
девет хиляди 
осемстотини 
седемдесет и пет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

2067,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

525 651 
17.02.2012 

651 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Малка бела стена, имот № 
003019 по КВС 

Имот № 003019 (нула 
нула три нула едно 
девет) с площ 54.915 
(педесет и четири 
хиляди деветстотин и 
петнадесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1927,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

526 652 
17.02.2012 

652 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Орляк, имот № 016017 по 
КВС 

Имот № 016017 (нула 
едно шест нула едно 
седем) с площ 29.774  
(двадесет и девет  
хиляди седемстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1335,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

527 653 
17.02.2012 

653 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Орниче, имот № 010014 по 
КВС 

Имот № 010014 (нула 
едно  нула нула  едно 
четири) с площ 
33.052  (тридесет и 
три   хиляди и 
педесет и два  кв.м.) 

874,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

528 654 
17.02.2012 

654 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Орниче, имот № 009091 по 
КВС 

Имот № 009091 (нула 
нула девет нула 
девет едно) с площ 
26.974  (двадесет и 
девет  хиляди 
деветстотин 
седемдесет и четири  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

713,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

529 655 
17.02.2012 

655 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Орниче, имот № 009074 по 
КВС 

Имот № 009074 (нула 
нула девет нула 
седем четири) с площ 
39.879  (тридесет  и 
девет  хиляди 
осемстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1054,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

530 656 
17.02.2012 

656 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Орниче, имот № 010045 по 
КВС 

Имот № 010045 (нула 
едно нула нула 
четири пет) с площ 
39.714  (тридесет  и 
девет  хиляди 
седемстотин и 
четиринадесет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1050,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

531 657 
17.02.2012 

657 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Сапункьовец, имот № 002025 
по КВС 

Имот № 002025 (нула 
нула две нула две 
пет) с площ 68.010  
(шестдесет и осем 
хиляди и десет кв.м.) 

1407,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

532 658 
17.02.2012 

658 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Вакарелски сей, имот № 
006025 по КВС 

Имот № 006025 (нула 
нула шест нула две 
пет) с площ 25.566  
(двадесет и пет 
хиляди и петстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

529,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

533 659 
17.02.2012 

659 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Филипово бърдо, имот № 
008042 по КВС 

Имот № 008042 (нула 
нула осем нула 
четири две) с площ 
29.004  (двадесет и 
девет хиляди и 
четири кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

767,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

534 660 
17.02.2012 

660 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Митрово ниве", имот № 
047001 по КВС 

Имот № 047001 (нула 
четири седем нула 
нула едно) с площ 
28.803  (двадесет и 
осем хиляди 
осемстотин и три  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

2 086.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

535 661 
17.02.2012 

661 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Долни лаки", имот № 054009 
по КВС 

Имот № 054009 (нула 
пет четири нула нула 
девет) с площ 31.092  
(тридесет и една  
хиляди и деведесет и 
два  кв.м.) дка 

1 394.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

536 662 
17.02.2012 

662 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Косовица" ,имот № 080001 
по КВС 

Имот № 080001 (нула 
осем нула нула нула 
едно) с площ 41.815  
(четиридесет и една  
хиляди осемстотин и 
петнадесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

1 106.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

537 664 
17.02.2012 

664 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Средорът" , имот № 007009 
по КВС 

Имот № 007009 (нула  
нула седем нула нула 
девет) с площ 32.548  
(тридесет и две  
хиляди петстотин 
четиредесет и осем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

1 142.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

538 665 
17.02.2012 

665 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Брайновец" ,имот № 005027 
по КВС 

Имот № 005027 (нула  
нула пет нула две 
седем) с площ 42.443  
(четиредесет и две  
хиляди четиристотин 
четиредесет и три 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

878.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

539 666 
17.02.2012 

666 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Шумановец" по КВС 

Имот № 072026 (нула  
седем две нула две 
шест ) с площ 37.606  
(тридесет и седем 
хиляди шестстотин и 
шест  кв.м.) дка 
Начин на трайно 

2 233.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - 
използ.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

540 667 
17.02.2012 

667 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Брайновец" ,имот № 005023 
по КВС 

Имот № 005023 (нула  
нула пет нула две 
три) с площ 31.778  
(тридесет и една  
хиляди седемстотин 
седемдесет и осем  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

657.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

541 668 
17.02.2012 

668 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Брайновец" ,имот № 005001 
по КВС 

Имот № 005001 (нула  
нула пет нула нула 
едно) с площ 74.708  
(седемдесет и четири 
хиляди седемстотин 
и осем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

1 546.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

542 669 
17.02.2012 

669 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Вакарелски сей", имот № 
006027 по КВС 

Имот № 006027 (нула 
нула шест нула две 
седем) с площ 
74.711(седемдесет и 
четири хиляди 
седемстотин и 
единадесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 718.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

543 670 
17.02.2012 

670 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Бела стена", имот № 004046 
по КВС 

Имот № 004046 (нула 
нула четири нула 
четири шест) с площ 
52.185 (петдесет и 
две хиляди сто 
осемдесет и пет  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 

1 831.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

544 671 
17.02.2012 

671 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Малка бела стена", имот № 
003001 по КВС 

Имот № 003001 (нула 
нула три нула нула 
едно ) с площ 39.235 
(тридесет и девет 
хиляди двеста 
тридесет и пет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 377.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

545 672 
17.02.2012 

672 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Митрово ниве", имот № 
062012  по КВС 

Имот № 062012 (нула 
шест две нула едно 
две) с площ 54.443 
(петдесет и четири 
хиляди четиристотин 
четиридесет и 3 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

5 335.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

546 673 
17.02.2012 

673 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Орляк", имот № 016001 по 
КВС 

Имот № 016001 (нула 
едно шест нула нула 
едно ) с площ 106.566  
(сто и шест  хиляди 
петстотин шестдесет 
и шест  кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

2 818.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

547 674 
17.02.2012 

674 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Бела стена", имот № 004081 
по КВС 

Имот № 004081 (нула 
нула четири нула 
осем едно) с площ 
142.215 (сто 
четиридесет и две 
хиляди двеста и 
петнадесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 

2 943.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

548 675 
17.02.2012 

675 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Калето", имот № 037001 
по КВС 

Имот № 037001 (нула 
три седем нула нула 
едно) с площ 39.721 
(тридесет и девет 
хиляди седемстотин 
двадесет и един  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

822,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

549 676 
17.02.2012 

676 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041007 по КВС 

Имот № 041007 (нула 
четири едно нула 
нула седем) с площ 
4.971(седемдесет 
хиляди четиристотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

87,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД 
7/24.01.2014 
г. с Христо 
Костадинов 
Радков 

Заповед 
№ 142 от 
04.04.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

550 677 
17.02.2012 

677 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Върха, имот № 006009 по 
КВС 

Имот № 006009 (нула 
нула шест нула нула 
девет) с площ 
62.311(шестдесет и 
две хиляди триста и 
единадесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

872,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

551 678 
17.02.2012 

678 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Казиеви ниви, имот № 
006018 по КВС 

Имот № 006018 (нула 
нула шест нула едно 
осем) с площ 89.032 
(осемдесет и девет 
хиляди тридесет  и 
два  кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ(осма) 

2047,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

552 679 
17.02.2012 

679 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Домузов валог, имот № 
006042 по КВС 

Имот № 006042 (нула 
нула шест нула 
четири две) с площ 
53.542 ( педест и три  
хиляди петстотин 
четиредесет и два 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

749,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

553 681 
17.02.2012 

681 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кошарите, имот № 046007 
по КВС 

Имот № 046007(нула 
четири шест нула 
нула седем) с площ 
48.851(четиридесет и 
осем хиляди 
осемстотин петдесет 
и един кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

1 905,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

554 682 
17.02.2012 

682 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Копривето, имот № 045073 
по КВС 

Имот № 045073(нула 
четири пет нула 
седем три) с площ 
119.008(сто и 
деветнадесет хиляди 
и осем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

5337,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

555 684 
17.02.2012 

684 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Петково гумно, имот № 
044015 по КВС 

Имот № 044015(нула 
четири четири нула 
едно пет) с площ 
100.664(сто хиляди 
шестстотин 
шестдесет и четири 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 

4404,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VIII(осма) 

556 685 
17.02.2012 

685 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Долно саманово, имот № 
043016 по КВС 

Имот № 043016(нула 
четири три нула едно 
шест) с площ 
71.529(седемдесет и 
една хиляди 
петстотин двадесет и 
девет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

901,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

557 686 
17.02.2012 

686 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Лага, имот № 043006 по 
КВС 

Имот № 043006(нула 
четири три нула нула 
шест) с площ 
70.448(седемдесет 
хиляди четиристотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

2472,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

558 687 
17.02.2012 

687 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Русо бърдо, имот № 
034020 по КВС 

Имот № 034020(нула 
три четири нула две 
нула) с площ 
123.813(сто двадесет 
и три хиляди 
осемстотин и 
тринадесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1733,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

559 688 
17.02.2012 

688 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кюмбетата, имот № 
033011 по КВС 

Имот № 033011(нула 
три три нула едно 
едно) с площ 
53.547(петдесет и 
три хиляди петстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

937,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



560 690 
17.02.2012 

690 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Габера, имот № 023001 по 
КВС 

Имот № 023001(нула 
две три нула нула 
едно) с площ 98.377 
(деведесет и осем 
хиляди триста 
седемдесет и седем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

2602,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

561 691 
17.02.2012 

691 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Иванкина сея, имот № 
017028 по КВС 

Имот № 017028(нула 
едно седем нула две 
осем) с площ 
60.598(шестдесет 
хиляди петстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1602,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

562 692 
17.02.2012 

692 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Иванкина сея, имот № 
017001 по КВС 

Имот № 017001(нула 
едно седем нула 
нула едно) с площ 
69.660(шестдесет и 
девет хиляди 
шестстотин и 
шестдесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1442,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

563 693 
17.02.2012 

693 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Трите кладенеца, имот № 
014015 по КВС 

Имот № 014015 (нула 
едно четири нула 
едно пет) с площ 
53.527 (педесет и три 
хиляди петстотин 
двадесет и седем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1231,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

564 694 694 обл. Пазарджик, общ. Имот № 013034(нула 4355,50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



17.02.2012 Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Борака, имот № 013034 по 
КВС 

едно три нула три 
четири) с площ 
53.771(петдесет и 
три хиляди 
седемстотин 
седемдесет и един 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

565 695 
17.02.2012 

695 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Серевица, имот № 008022 

Имот № 008022(нула 
нула осем нула две 
две) с площ 
69.366(шестдесет и 
девет хиляди триста 
шестдесет и шест 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

874.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

566 698 
27.02.2012 

698 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Валога, имот № 001017 по 
КВС. 

Имот № 001017(нула 
нула едно нула едно 
седем) с площ 
48,131дка 
(четиредесет и осем 
хиляди сто тридесет 
и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

539,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

567 699 
27.02.2012 

699 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Фурнашки път, имот № 
002006 по КВС. 

Имот № 002006(нула 
нула две нула нула 
шест) с площ 26,873 
дка (двадесет и шест  
хиляди осемстотин 
седемдесет и три  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

733,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

568 700 700 обл. Пазарджик, общ. Имот № 003001 (нула 1107,50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



27.02.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Висока могила, имот № 
003001 по КВС. 

нула три нула нула 
едно ) с площ 40,569 
дка (четиредесет  
хиляди петстотин 
шестдесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

569 702 
27.02.2012 

702 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Криви ниви, имот № 
003011 по КВС. 

Имот № 003011 (нула 
нула три нула едно 
едно ) с площ 24,417 
дка (двадесет и 
четири хиляди 
четиристотин и 
седемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

393,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

570 703 
27.02.2012 

703 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Криви ниви, имот № 
003016 по КВС. 

Имот № 003016 (нула 
нула три нула едно 
шест ) с площ 35,808 
дка (тридесет и пет 
хиляди осемстотин и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

658,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

571 704 
27.02.2012 

704 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Криви ниви, имот № 
003019 по КВС. 

Имот № 003019 (нула 
нула три нула едно 
девет ) с площ 27,176 
дка (двадесет и 
седем хиляди сто 
седемдесет и шест  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем 
.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

4402,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



572 705 
27.02.2012 

705 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Попова лъка, имот № 
023037 по КВС. 

Имот № 023037 (нула 
две три нула три 
седем ) с площ 24,196  
дка (двадесет и 
четири хиляди сто 
деведесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

2057,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

573 707 
27.02.2012 

707 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Поличката, имот № 014008 
по КВС. 

Имот № 014008 (нула 
едно четири нула 
нула осем ) с площ 
30,441 дка (тридесет 
хиляди четиристотин 
четиредесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1068,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

574 708 
27.02.2012 

708 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба, имот № 024007 по 
КВС. 

Имот № 024007 (нула 
две четири нула нула 
седем ) с площ 21,135 
дка (двадесет и една 
хиляди сто тридесет 
и пет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

659,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

575 709 
27.02.2012 

709 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба, имот № 024008 по 
КВС. 

Имот № 024008 (нула 
две четири нула нула 
осем ) с площ 32,978 
дка (тридесет и две 
хиляди деветстотин 
седемдесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 

1028,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ(девета) 

576 710 
27.02.2012 

710 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бяла стена, имот № 
025011 по КВС. 

Имот № 025011 (нула 
две пет нула едно 
едно ) с площ 42,088 
дка (четиридесет и 
две хиляди 
осемдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

471,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

577 711 
27.02.2012 

711 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бяла стена, имот № 
025016 по КВС. 

Имот № 025016 (нула 
две пет нула едно 
шест ) с площ 25,898 
дка (двадесет и пет 
хиляди осемстотин 
деведесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

326,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

578 712 
27.02.2012 

712 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бяла стена, имот № 
025017 по КВС. 

Имот № 025017 (нула 
две пет нула едно 
седем ) с площ 30,124 
дка (тридесет хиляди 
сто двадесет и 
четири  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

  623,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

579 713 
27.02.2012 

713 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Алоборе, имот № 039067 
по КВС. 

Имот № 039067 (нула 
три девет нула шест 
седем ) с площ 21,294 
дка (двадесет и една 
хиляди двеста 
деведесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

283,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

580 719 719 обл. Пазарджик, общ. Имот № 042027 (нула 791,10 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



27.02.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Осиката  имот № 042027 
по КВС. 

четери две нула две 
седем) с площ 25,357  
дка (двадесет и пет  
хиляди триста 
педесет и седем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

581 723 
27.02.2012 

723 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Изворите, имот № 045020 
по КВС. 

Имот № 045020 (нула 
четири пет нула две 
нула ) с площ 35.764  
дка (тридесет и пет 
хиляди седемстотин 
шестдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

976,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

582 724 
27.02.2012 

724 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011079 
по КВС. 

Имот № 011079 (нула 
едно едно нула 
седем девет ) с площ 
31.651  дка (тридесет 
и една хиляди 
шестотин педест и 
един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1880,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД 
57/14.05.2013 
г. с Кирил 
Александров 
Симеонов 

Заповед 
№ 267 от 
11.06.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

583 725 
27.02.2012 

725 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дълбокия валог, имот № 
038043 по КВС. 

Имот № 038043 (нула 
три осем нула четири 
три ) с площ 22,966  
дка (двадесет и две 
хиляди деветстотин 
шестдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

1953,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



584 726 
27.02.2012 

726 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дълбочица, имот № 
036025 по КВС. 

Имот № 036025 (нула 
три шест нула две 
пет ) с площ 39,474  
дка (тридесет и девет 
хиляди четиристотин 
седемдесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

5802,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

585 727 
27.02.2012 

727 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бобков ореш, имот № 
030121 по КВС. 

Имот № 030121 (нула 
три  нула едно две 
едно ) с площ 25,811  
дка (двадесет и пет 
хиляди осемсстотин 
и единадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

805,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

586 728 
27.02.2012 

728 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ14163, 
м.Кръста, имот № 034035 
 по КВС. 

Имот № 034035 (нула 
три четири нула три 
пет ) с площ 47,566  
дка (четиридесет и 
седем хиляди  
петстотин шестдесет 
и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

3146,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

587 729 
27.02.2012 

729 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото, имот № 035008 
по КВС. 

Имот № 035008 (нула 
три пет нула нула 
осем ) с площ 30,298   
дка ( тридесет хиляди 
двеста деведесет и 
осем  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

2004,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



588 730 
27.02.2012 

730 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дълбочица, имот №036009 
по КВС. 

Имот № 036009(нула 
три шест нула нула 
девет ) с площ 20, 
381  дка (двадесет  
хиляди триста 
осемдесет и един  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

3445,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

589 732 
27.02.2012 

732 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пал пал, имот № 038028 по 
КВС. 

Имот № 038028(нула 
три осем  нула две 
осем   ) с площ 25,000 
дка (двадесет и пет 
хиляди кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

603,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

590 733 
27.02.2012 

733 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пал пал, имот № 038029 по 
КВС. 

Имот № 038029(нула 
три осем  нула две 
девет  ) с площ 
27,550 дка (двадесет 
и седем хиляди 
петстотин и педесет   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

665,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

591 734 
27.02.2012 

734 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дълбокия валог, имот № 
038036 по КВС. 

Имот № 038036 (нула 
три  осем нула три 
шест ) с площ 26,446  
дка (двадесет и шест 
хиляди четиристотин 
четиредесет и шест   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

1499,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



592 735 
27.02.2012 

735 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дълбокия валог, имот № 
038038 по КВС. 

Имот № 038038 (нула 
три  осем нула три 
осем ) с площ 32,408  
дка ( тридесет и две 
хиляди четиристотин 
и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

5002,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

593 737 
27.02.2012 

737 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Горно саманово, имот № 
043026 по КВС. 

Имот № 043026 (нула 
четири три нула две 
шест ) с площ 27,608  
дка ( двадесет и 
седем хиляди 
шестотин и  осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

386,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

594 738 
27.02.2012 

738 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 023021 по 
КВС. 

Имот № 023021 (нула 
две три нула две 
едно ) с площ 40,461  
дка ( четиридесет 
хиляди четиристотин 
шестдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1070,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

595 739 
27.02.2012 

739 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Полянка, имот № 030039 
по КВС. 

Имот № 030039 (нула 
три нула нула три 
девет ) с площ 21,118  
дка ( двадесет и една  
хиляди сто и 
осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

369,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

596 740 
27.02.2012 

740 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 046045 (нула 
четири шест нула 

1762,20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Белмекен, имот № 046045 
по КВС. 

четири пет ) с площ 
27,971  дка ( 
двадесет и седем  
хиляди деветстотин 
седемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гор.в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

597 741 
27.02.2012 

741 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Копривето, имот №045078 
по КВС. 

Имот № 045078(нула 
четири пет нула 
седем осем) с площ 
26,811 дка ( двадесет 
и шест  хиляди 
осемстотин и 
единадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

 1097,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

598 742 
27.02.2012 

742 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Копривето, имот№045058 
по КВС. 

Имот № 045058 (нула 
четири пет нула пет 
осем ) с площ 32,627 
дка ( тридесет и две   
хиляди шестотин 
двадесет и седем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

 525,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

599 743 
27.02.2012 

743 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот №044039 
по КВС. 

Имот № 044039 (нула 
четири четири нула 
три девет ) с площ 
21,423  дка ( 
двадесет и една  
хиляди четиристотин 
двадесет и три   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

 751,90лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



600 744 
27.02.2012 

744 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица,имот № 044027 
по КВС. 

Имот № 044027 (нула 
четири четири нула 
две седем ) с площ 
26,422  дка ( 
двадесет и шест  
хиляди четиристотин 
двадесет и два  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 1030,50лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

601 745 
27.02.2012 

745 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Каси рът ,имот № 031019 
по КВС. 

Имот № 031019 (нула 
три едно нула едно 
девет) с площ 23,814 
дка ( двадесет и три  
хиляди  осемстотин и 
четиринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 383,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

602 746 
27.02.2012 

746 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Каси рът ,имот № 031011 
по КВС. 

Имот №031011 (нула 
три едно нула едно 
едно ) с площ 39,561 
дка ( тридесет и 
девет хиляди  
петстотин шестдесет 
и един  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  Ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 553,90лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

603 747 
27.02.2012 

747 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото , имот № 029011 
по КВС. 

Имот № 029011 (нула 
две девет нула едно 
едно ) с площ 20,175  
дка ( двадесет  
хиляди  сто 
седемдесет и пет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

 1664,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

604 749 749 обл. Пазарджик, общ. Имот № 023024 (нула  841,20 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



27.02.2012 Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея , имот № 
023024 по КВС. 

две три нула две 
четири) с площ 
31,803  дка (тридесет 
и една  хиляди 
осемстотин и три   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

605 750 
27.02.2012 

750 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021021 
по КВС. 

Имот № 021021(нула 
две едно нула две 
едно) с площ 31,368 
дка (тридесет и една  
хиляди триста 
шестдесет и осем   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 3535,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

606 751 
27.02.2012 

751 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017071 
 по КВС. 

Имот № 017071 (нула 
едно седем нула 
седем едно ) с площ 
20,943 дка ( двадесет 
хиляди деветстотин 
четиредесет и три  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 263,90лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

607 752 
27.02.2012 

752 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка, имот № 017029   
по КВС. 

Имот № 017029 (нула 
едно седем нула две 
девет  ) с площ 
41.189  дка ( 
четиредесет и една 
хиляди сто 
осемдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

519,00лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

608 753 753 обл. Пазарджик, общ. Имот № 034021 (нула 1220,20лв. Имотът се   Договор за Заповед 



27.02.2012 Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Палущица, имот № 034021 
по КВС. 

три четири нула две 
едно ) с площ 34,764  
дка ( тридесет и 
четири хиляди 
седемстотин 
шестдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

609 754 
27.02.2012 

754 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Каси рът, имот № 031038 
по КВС. 

Имот № 031038 (нула 
три едно нула три 
осем ) с площ 26,566  
дка ( двадесет и шест  
хиляди петстотин 
шестдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

371,90лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

610 755 
27.02.2012 

755 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Каси рът, имот № 031031 
по КВС. 

Имот № 031031 (нула 
три едно нула три 
едно ) с площ 31,762  
дка ( тридесет и една 
хиляди седемстотин 
шестдесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

 511,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

611 756 
27.02.2012 

756 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица, имот № 010019 
по КВС. 

Имот № 010019 (нула 
едно нула нула едно 
девет ) с площ 24,929  
дка ( двадесет и 
четири хиляди 
деветстотин 
двадесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

 573,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



612 757 
27.02.2012 

757 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Казиеви ниви, имот № 
006015 по КВС. 

Имот № 006015 (нула 
нула шест нула едно 
пет ) с площ 38,665  
дка ( тридесет и осем 
хиляди шестотин 
шестдесет и пет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ(осма) 

 889.30лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

613 758 
27.02.2012 

758 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044073 
по КВС. 

Имот № 044073 (нула 
четири четири нула 
седем три  ) с площ 
28,319  дка ( 
двадесет и осем 
хиляди триста и 
деветнадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

1104,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

614 759 
27.02.2012 

759 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Милков камък, имот № 
035039 по КВС. 

Имот № 035039 (нула 
три пет нула три 
девет  ) с площ 
21,669 дка ( двадесет 
и една хиляди 
шестотин шестдесет 
и девет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 303,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

615 760 
27.02.2012 

760 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Милков камък, имот № 
035003 по КВС. 

Имот № 035003 (нула 
три пет нула  нула 
три  ) с площ 20,145 
дка ( двадесет 
хиляди сто 
четиридесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 282.00.лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

616 761 761 обл. Пазарджик, общ. Имот № 010037 (нула  639,50лв. Имотът се   Договор за Заповед 



27.02.2012 Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица, имот № 010037 
по КВС. 

едно нула нула три 
седем ) с площ 27,805 
дка ( двадесет и 
седем хиляди 
осемстотин и пет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

617 762 
27.02.2012 

762 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011032 по КВС. 

Имот № 011032 (нула 
едно едно нула три 
две ) с площ 23,457 
дка ( двадесет и три 
хиляди четиристотин 
педесет и седм  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 485,60лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

618 763 
27.02.2012 

763 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица, имот № 010016 
по КВС. 

Имот № 010016 (нула 
едно нула нула едно 
шест ) с площ 20,982 
дка ( двадесет 
хиляди деветстотин 
осемдесет и два   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 482,60лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

619 764 
27.02.2012 

764 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица, имот № 010050по 
КВС. 

Имот № 010050 (нула 
едно нула нула пет 
нула ) с площ 37,795 
дка ( тридесет и 
седем хиляди 
седемстотин 
деведесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 869,30лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

620 765 
27.02.2012 

765 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 013027 (нула 
едно три нула две 
седем ) с площ 31,877 

 733,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Манастира, имот № 013027 
по КВС. 

дка ( тридесет и една 
хиляди осемстотин 
седемдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

621 766 
27.02.2012 

766 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца , имот № 
014011 по КВС. 

Имот № 014011 (нула 
едно четири нула 
едно едно) с площ 
35,752 дка ( тридесет 
и пет хиляди  
седемстотин педесет 
и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 822,30лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

622 767 
27.02.2012 

767 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Фурнашки път , имот № 
002003 по КВС. 

Имот № 002003 (нула 
нула две нула нула 
три ) с площ 5,419  
дка ( пет  хиляди 
четиристотин и 
деветнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

147,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

623 768 
27.02.2012 

768 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Фурнашки път , имот № 
002012 по КВС. 

Имот № 002012 (нула 
нула две нула едно 
две ) с площ 7,881  
дка ( седем  хиляди 
осемстотин 
осемдесет и един  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

215,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

624 769 
27.02.2012 

769 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 039033 (нула 
три девет нула три 

1680,40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо , имот № 039033 
по КВС. 

три ) с площ 19,758  
дка ( деветнадесет 
хиляди седемстотин 
петдесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

625 772 
27.02.2012 

772 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Буковец , имот № 043029 
по КВС. 

Имот № 043029 (нула 
четири три нула две  
девет ) с площ 10,817  
дка ( десет хиляди 
осемстотин и 
седемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

337,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

626 775 
27.02.2012 

775 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 044022 
по КВС. 

Имот № 044022(нула 
четири четири нула 
две две ) с площ 
10,276  дка ( десет 
хиляди двеста 
седемдесет и шест  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

320,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

627 776 
27.02.2012 

776 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Изворите, имот №045007 
по КВС. 

Имот № 045007 (нула 
четири пет нула нула 
седем ) с площ 15,914  
дка (петнадесет  
хиляди дветстотин и 
четиринадесет   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

496,50лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

628 777 
27.02.2012 

777 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 010030 (нула 
едно  нула нула три 

 781,40лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица,имот № 010030по 
КВС. 

нула) с площ 33,972 
дка ( тридесет и три  
хиляди  деветстотин 
седемдест и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

629 778 
27.02.2012 

778 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Вайновица,имот № 015015 
по КВС. 

Имот № 015015 (нула 
едно пет нула едно 
пет ) с площ 28,479 
дка ( двадесет и осем 
хиляди  четиристотин 
седемдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

 2076,10лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

630 779 
27.02.2012 

779 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Вайновица,имот № 015021 
по КВС. 

Имот № 015021 (нула 
едно пет нула две 
едно ) с площ 33,480 
дка ( тридесет и три 
хиляди четиристотин 
и осемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

 2440,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

631 780 
27.02.2012 

780 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Куканица,имот № 035099 
по КВС. 

Имот № 035099 (нула 
три пет нула девет 
девет ) с площ 30,265 
дка ( тридесет хиляди 
двеста шестдесет и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 423,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

632 781 
27.02.2012 

781 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 017009 (нула 
едно седем нула 
нула девет ) с площ 

2071,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Тултуре,имот № 017009 по 
КВС. 

28,410 дка ( двадесет 
и осем хиляди 
четирстотин и десет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

633 782 
27.02.2012 

782 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Еровото,имот № 038020 по 
КВС. 

Имот № 038020 (нула 
три осем нула две 
нула ) с площ 21,981 
дка ( двадесет и една 
хиляди деветстотин 
осемедесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

353,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

634 783 
27.02.2012 

783 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Палущица,имот № 035102 
по КВС. 

Имот № 035102 (нула 
три пет едно нула две 
) с площ 43,691 дка ( 
четиредесет и три  
хиляди шестотин 
деведесет и един  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  
изоставена ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

611,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 130 от 
02.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

635 784 
27.02.2012 

784 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сестримка ,имот № 038203 
по КВС. 

Имот № 038203 (нула 
три осем две нула 
три) с площ 22,518 
дка ( двадесет и две  
хиляди  петстотин и 
осемнадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

596,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

636 785 
27.02.2012 

785 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Котарето,имот № 043024 

Имот № 043024(нула 
четири три нула две 
четири) с площ 
32,520  дка ( тридесет 

409,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



по КВС. и две  хиляди  
петстотин и двадесет   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

637 786 
27.02.2012 

786 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото,имот № 021078 
по КВС. 

Имот № 021078(нула 
две едно нула седем 
осем) с площ 17,186   
дка ( седемнадесет  
хиляди  сто 
осемдесет и шест    
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

3557,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

638 787 
27.02.2012 

787 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Кутловец,имот № 003022 
по КВС. 

Имот № 003022 (нула 
нула три нула две 
две ) с площ 29,719 
дка ( двадесет и 
девет  хиляди 
седемстотин и 
деветнадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в зем 
.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

811,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

639 788 
27.02.2012 

788 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Асарец,имот № 009031 по 
КВС. 

Имот № 009031 (нула 
нула девет нула три 
едно) с площ 25,025 
дка ( двадесет и пет 
хиляди и двадесет и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

460.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

640 789 
27.02.2012 

789 обл. Пазарджик,общ.Белово, 
землище с. Дъбравите 
ЕКАТТЕ24414,м.Червената 
нива. имот №012045 по КВС. 

Имот № 012045 (нула 
едно две нула четири 
пет)  с площ 23,043   
дка ( двадесет и три 

477.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



хиляди четиредесет 
и три  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

641 790 
27.02.2012 

790 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414,м.Ченговец,имот№013
008 
по КВС. 

Имот № 013008 (нула 
едно три нула нула 
осем) с площ 21,733   
дка ( двадесет и една  
хиляди седемстотин 
тридесет и три  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ (девета) 

499.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

642 791 
27.02.2012 

791 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414,м.Влакьорниче,имот№
014043 
по КВС. 

Имот № 014043 (нула 
едно четири нула 
четири три) с площ 
23,738    дка ( 
двадесет и три  
хиляди седемстотин 
тридесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ (девета) 

573.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

643 792 
27.02.2012 

792 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Белуите ,имот №023031 
по КВС. 

Имот № 023031 (нула 
две три нула три едно 
) с площ 28,638   дка ( 
двадесет и осем 
хиляди шестотин 
тридесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

3999.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

644 793 
27.02.2012 

793 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Белуите ,имот № 023032 

Имот №023032 (нула 
две три нула три две ) 
с площ 26,257  дка ( 
двадесет и шест   

2020.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



по КВС. хиляди двеста 
педесет и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

645 794 
27.02.2012 

794 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Пазлака,имот №030029 по 
КВС. 

Имот № 030029 (нула 
три нула нула две 
девет) с площ 22,535   
дка ( двадесет и две  
хиляди петстотин 
тредесет и пет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

749.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

646 795 
27.02.2012 

795 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Валога,имот № 040005 
 по КВС. 

Имот № 040005 (нула 
четири нула нула 
нула пет) с площ 
23,261  дка ( 
двадесет и три  
хиляди двеста 
шестдесет и един   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

615.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

647 796 
27.02.2012 

796 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Нерезето,имот №041003 
по КВС. 

Имот № 041003 (нула 
четири едно нула 
нула три) с площ 
24,793 дка ( двадесет 
и четири   хиляди 
седемстотин 
деведесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -VІІІ (осма) 

1084,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

648 797 
27.02.2012 

797 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Нерезето ,имот № 041065 
по КВС. 

Имот № 041065 (нула 
четири едно нула 
шест пет) с площ 
20,634  дка ( 
двадесет  хиляди 

845.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



шестотин тридесет и 
четири  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

649 799 
27.02.2012 

799 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Сапунковец,имот № 
001005 по КВС. 

Имот № 001005 (нула 
нула едно нула нула 
пет) с площ 10,830  
дка ( десет хиляди 
осемстотин и 
тридесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

295.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

650 800 
27.02.2012 

800 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Сапунковец,имот № 
001007 по КВС. 

Имот № 001007 (нула 
нула едно нула нула 
седем) с площ 16,518  
дка ( шестнадесет  
хиляди петстотин и 
осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

265.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

651 801 
27.02.2012 

801 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Сапунковец,имот № 
001009 по КВС. 

Имот № 001009 (нула 
нула едно нула нула 
девет) с площ 10,983  
дка ( десет хиляди 
деветстотин 
осемдесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

299.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

652 802 
27.02.2012 

802 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Изворите,имот № 002010 
по КВС. 

Имот № 002010 (нула 
нула две нула едно 
нула) с площ 16,026  
дка ( шестнадесет 
хиляди  двадесет и 
шест  кв.м)  

437,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

653 803 
27.02.2012 

803 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Кутловец ,имот № 003019 
по КВС. 

Имот № 003019 (нула 
нула три нула едно 
девет) с площ 10,914  
дка ( десет хиляди 
деветстотин и 
четиринадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

298,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

654 804 
27.02.2012 

804 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Кутловец ,имот №003021 
по КВС. 

Имот № 003021 (нула 
нула три нула две 
едно ) с площ 19,271  
дка ( деветнадесет  
хиляди двеста 
седемдесет и един  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

526,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

655 805 
27.02.2012 

805 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Дуневи падини ,имот 
№004010 по КВС. 

Имот № 004010 (нула 
нула четири нула 
едно нула ) с площ 
19,664  дка ( 
деветнадесет  
хиляди шестотин 
шестдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

316,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

656 806 
27.02.2012 

806 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Ганчовица ,имот № 005023 
по КВС. 

Имот № 005023 (нула 
нула пет нула две три 
) с площ 11,890  дка ( 
единадесет  хиляди 
осемстотин и 
деведесет кв.м)  

191.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

657 807 
27.02.2012 

807 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Клепалото ,имот№006031 
по КВС. 

Имот № 006031 (нула 
нула шест нула три 
едно  ) с площ 17,822  
дка ( седемнадесет 
хиляди осемстотин 
двадесет и два  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

286.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

658 808 
27.02.2012 

808 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Свирчовец ,имот № 007022 
по КВС. 

Имот № 007022 (нула 
нула седем нула две 
две  ) с площ 15,076  
дка ( петнадесет  
хиляди и седемдесет 
и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

277,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

659 809 
27.02.2012 

809 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Вокьовец ,имот № 008004 
по КВС. 

Имот № 008004 (нула 
нула осем нула нула 
четири ) с площ 
13,926  дка ( 
тринадесет хиляди и 
деветстотин 
двадесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

256.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

660 810 
27.02.2012 

810 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Радова нива ,имот № 
011015 по КВС. 

Имот № 011015 (нула 
едно едно нула едно 
пет ) с площ 13,880   
дка ( тринадесет 
хиляди и осемстотин 
и осемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  

287.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

661 811 
27.02.2012 

811 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Червената нива ,имот № 
012036 по КВС. 

Имот № 012036 (нула 
едно две нула три 
шест ) с площ 11,204   
дка ( единадесет  
хиляди и двеста и 
четири  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

270,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

662 812 
27.02.2012 

812 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Дренаците,имот № 012040 
по КВС. 

Имот № 012040 (нула 
едно две нула четири 
нула ) с площ 13,255   
дка ( тринадесет  
хиляди и двеста 
педесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

465.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

663 813 
27.02.2012 

813 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Дренаците,имот № 012043 
по КВС. 

Имот № 012043 (нула 
едно две нула четири 
три ) с площ 15,248   
дка ( петнадесет 
хиляди и двеста 
четиредесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

368,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

664 814 
27.02.2012 

814 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Ченговец,имот №013005 
по КВС. 

Имот № 013005, 
(нула едно три нула 
нула пет ) с площ 
13,884  дка ( 
тринадесет хиляди 
осемстотин 
осемдесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 

487,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

производство
" гр.София 

665 815 
27.02.2012 

815 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Ченговец,имот №013009 
по КВС. 

Имот № 013009, 
(нула едно три нула 
нула девет ) с площ 
10,507 дка ( десет  
хиляди петстотин и 
седем  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

217,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

666 816 
27.02.2012 

816 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Ченговец,имот №013011 
по КВС. 

Имот № 013011, 
(нула едно три нула 
едно едно  ) с площ 
11,643 дка ( 
единадесет   хиляди 
шестотин 
четиредесет и три   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

241,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

667 817 
27.02.2012 

817 обл. Пазарджик, 
общ.Белово, землище 
с.Дъбравите с 
ЕКАТТЕ24414,м.Влакьорнич
е,имот№014037 
по КВС. 

Имот № 014037, 
(нула едно четири 
нула три седем) с 
площ 16,483  дка ( 
шестнадесет  хиляди 
четиристотин 
осемдесет и три  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

398,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

668 818 
27.02.2012 

818 обл. Пазарджик, 
общ.Белово, землище 
с.Дъбравите с 
ЕКАТТЕ24414,м.Влакьорнич
е,имот№014038 
по КВС. 

Имот № 014038, 
(нула едно четири 
нула три осем) с 
площ 17,180  дка ( 
седемнадесет  
хиляди сто и 
осемдесет  кв.м)  
Начин на трайно 

414,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

669 819 
27.02.2012 

819 обл. Пазарджик, 
общ.Белово, землище 
с.Дъбравите с 
ЕКАТТЕ24414,м.Влакьорнич
е,имот№014040 
по КВС. 

Имот № 014040, 
(нула едно четири 
нула четири нула) с 
площ 13,369  дка ( 
тринадесет   хиляди 
триста шестедест и 
девет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

322,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

670 820 
27.02.2012 

820 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Влакьорниче,имот 
№ 014045 по КВС. 

Имот № 014045 (нула 
едно четири нула 
четири пет ) с площ 
18,397   дка ( 
осемнадесет хиляди 
триста деведесет и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

444,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

671 821 
27.02.2012 

821 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Тръне поле,имот № 
020027 по КВС. 

Имот № 020027 (нула 
две нула нула две 
седем ) с площ 16,849  
дка ( шестнадесет 
хиляди осемстотин 
четиредесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

1433,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

672 822 
27.02.2012 

822 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Белуите,имот № 023034 по 
КВС. 

Имот № 023034 (нула 
две три нула три 
четири ) с площ 
11,431  дка ( 
единадесет хиляди 
четиристотин 
тридесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 

879,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

производство
" гр.София 

673 823 
27.02.2012 

823 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Пазлака,имот № 030032 по 
КВС. 

Имот № 030032 (нула  
три нула нула три две 
) с площ 11,894  дка ( 
единадесет хиляди 
осемстотин 
деведесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

437,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

674 824 
27.02.2012 

824 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Кавака,имот № 034035 по 
КВС. 

Имот № 034005 (нула  
три четири нула нула 
пет ) с площ 10,236  
дка ( десет хиляди 
двеста тридесет и 
шест  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

237,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

675 825 
27.02.2012 

825 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Божкова нива,имот № 
035006 по КВС. 

Имот № 035006 (нула  
три пет нула нула  
шест ) с площ 12,736  
дка ( дванадесет 
хиляди седемстотин 
тридесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

234,30 лв Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

676 826 
27.02.2012 

826 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Младенов валог, имот № 
036002 по КВС. 

Имот № 036002 (нула  
три шест нула нула 
две ) с площ 14,255  
дка ( четиринадесет  
хиляди двеста 
петдесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

377,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



677 827 
27.02.2012 

827 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Скаликата, имот № 039005 
по КВС. 

Имот № 039005 (нула  
три девет нула нула 
пет ) с площ 18,755  
дка ( осемнадесет 
хиляди седемстотин 
педесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

452,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

678 828 
27.02.2012 

828 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Големия шумак, 
имот № 039061 по КВС. 

Имот № 039061 (нула  
три девет  нула шест 
едно) с площ 11,943  
дка  ( единадесет 
хиляди деветстотин 
четиридесет и три  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ   (девета) 

288,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

679 829 
27.02.2012 

829 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Големия шумак, 
имот № 039066 по КВС. 

Имот № 039066 (нула  
три девет  нула шест 
шест) с площ 16,219  
дка  ( шестнадесет 
хиляди двеста и 
деветнадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ   (девета) 

664,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

680 830 
27.02.2012 

830 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Големия шумак, 
имот № 039067 по КВС. 

Имот № 039067 (нула  
три девет  нула шест 
седем) с площ 11,508  
дка  ( единадесет 
хиляди петстотин и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ   (девета) 

304,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

681 832 
27.02.2012 

832 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 

Имот № 039085 (нула  
три девет  нула осем 

417,20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Големия шумак, 
имот № 039085 по КВС. 

пет ) с площ 15,773  
дка  ( петнадесет 
хиляди седемстотин 
седемдесет и три  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ   (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

682 833 
27.02.2012 

833 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Говедарника, 
№040051 по КВС. 

Имот № 040051(нула 
четири нула нула пет 
едно)  с площ 10,620  
дка  ( десет  хиляди  
шестотин и двадесет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ   (девета) 

434,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

683 834 
27.02.2012 

834 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041007  
 по КВС. 

Имот № 041007(нула 
четири едно нула 
нула седем)  с площ 
11,379 дка  ( 
единадесет  хиляди  
триста седемдесет и 
девет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

418,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

684 835 
27.02.2012 

835 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Валога , имот 
№044017  
 по КВС. 

Имот № 044017 (нула 
четири четири нула 
едно седем)  с площ 
11,386  дка  ( 
единадесет  хиляди  
триста осемдесет и 
шест   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

275,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

685 836 
27.02.2012 

836 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Валога , имот 

Имот № 044027(нула 
четири четири нула 
две седем)  с площ 
19,435 дка  

871,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



№044027 
 по КВС. 

(деветнадесет 
хиляди  четиристотин 
тридесет и пет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

686 837 
27.02.2012 

837 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райови ливади ,  
имот №048005  по КВС. 

Имот № 048005 (нула 
четири осем нула 
нула пет)  с площ 
10,211  дка  (десет  
хиляди двеста и 
единадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

187,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

687 838 
29.02.2012 

838 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Буковец , имот № 043018 
по КВС. 

Имот № 043018 (нула 
четири три нула едно 
осем ) с площ 13,596  
дка ( тринадесет 
хиляди петстотин 
деведесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

424.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

688 839 
29.02.2012 

839 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица , имот № 
042003 по КВС. 

Имот № 042003 (нула 
четири две нула нула 
три ) с площ 11,911  
дка ( единадесет 
хиляди деветстотин и 
единадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

441.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

689 841 
29.02.2012 

841 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дръндарица , имот № 

Имот № 040022 (нула 
четири нула нула две 
две  ) с площ 12,496  
дка ( дванадесет 

229.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



040022 по КВС. хиляди четиристотин 
деведесет и шест  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

690 842 
29.02.2012 

842 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо , имот № 039031 
по КВС. 

Имот № 039031 (нула 
три девет нула три 
едно ) с площ 14,840 
дка ( четиринадесет 
хиляди осемстотин и 
четиредесет   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем 
.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

2 290.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

691 843 
29.02.2012 

843 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пал Пал , имот № 038030 
по КВС. 

Имот № 038030 (нула 
три осем нула три 
нула ) с площ 10,618 
дка ( десет  хиляди 
шестотин и 
осемнадесет   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

903.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

692 844 
29.02.2012 

844 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пал Пал , имот №038021 
по КВС. 

Имот № 038021 (нула 
три осем нула две 
едно) с площ 16,761 
дка ( шестнадесет 
хиляди седемстотин 
шестдесет и един   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

404.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

693 845 
29.02.2012 

845 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пал Пал , имот№038013 по 

Имот № 038013 (нула 
три осем нула едно 
три ) с площ 12,853  
дка ( дванадесет  

576.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



КВС. хиляди осемстотин 
педесет и три   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

694 846 
29.02.2012 

846 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пуалица, имот№037059 по 
КВС. 

Имот № 037059 (нула 
три седем нула пет 
девет ) с площ 15,842 
дка ( петнадесет 
хиляди осемстотин 
четиридесет и два  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

291.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

695 847 
29.02.2012 

847 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с 
ЕКАТТЕ14163,м.Бяла 
стена,имот№025009по КВС. 

Имот № 025009(нула 
две пет нула нула 
девет ) с площ 10,625 
дка (десет  хиляди 
шестотин двадесет и 
пет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

119.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

696 848 
29.02.2012 

848 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ14163, 
м. Бяла стена, имот 
№025004 по КВС. 

Имот № 025004(нула 
две пет нула нула 
четири ) с площ 
13,144  дка 
(тринадесет  хиляди 
сто четиридесет и 
четири   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

241.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

697 849 
29.02.2012 

849 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Бяла стена, имот 
№025003 по КВС. 

Имот № 025003(нула 
две пет нула нула три 
) с площ 16,716  дка 
(шестнадесет хиляди 
седемстотин и 
шестнадесет   кв.м)  

187.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

698 850 
29.02.2012 

850 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Бяла стена, имот 
№025001 по КВС. 

Имот № 025001 (нула 
две пет нула нула 
едно) с площ 15,542  
дка (петнадесет  
хиляди петстотин 
четиредесет и два   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

286.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

699 852 
29.02.2012 

852 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Бранковец , имот 
№023015 по КВС. 

Имот № 023015 (нула 
две три нула едно 
пет) с площ 13,352   
дка ( тринадесет 
хиляди триста 
петдесет и два   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

546.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

700 853 
29.02.2012 

853 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Бранковец , имот 
№023009по КВС. 

Имот № 023009 (нула 
две три нула нула 
девет) с площ 13, 572   
дка ( тринадесет 
хиляди петстотин 
седемдесет и два   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

558.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

701 854 
29.02.2012 

854 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ 14163, м. Марково 
орниче, имот № 021073 по 
КВС. 

Имот № 021073 (нула 
две едно  нула седем 
три ) с площ 12,679   
дка ( дванадесет  
хиляди  шестстотин 
седемдесет и девет   
кв.м)  

519.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

702 855 
29.02.2012 

855 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ 14163, м. Райково 
бърдо, имот № 021005 по 
КВС. 

Имот № 021005 (нула 
две едно  нула нула 
пет ) с площ 15,194   
дка ( петнадесет 
хиляди  сто 
деветдесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

191.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

703 856 
29.02.2012 

856 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ 14163, м. Друма, 
имот № 020037 по КВС. 

Имот № 020037 (нула 
две нула нула три 
седем ) с площ 18.033  
дка ( осемнадесет 
хиляди  и тридесет и 
три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

3 732.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

704 857 
29.02.2012 

857 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ14163,м. Каракас, 
имот № 020035 по КВС. 

Имот № 020035 (нула 
две нула нула три пет 
) с площ 11.205 дка ( 
единадесет хиляди  
двеста и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

437.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

705 858 
29.02.2012 

858 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ14163,м. Каракас, 
имот № 020006 по КВС. 

Имот № 020006 (нула 
две нула нула нула 
шест ) с площ 14.122 
дка ( четиринадесет 
хиляди сто двадесет 
и две кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 

2 542.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

706 859 
29.02.2012 

859 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ 14163, м. Ваоово, 
имот № 019033 по КВС. 

Имот № 019033 (нула 
едно девет нула три 
три ) с площ 17.873 
дка ( седемнадест 
хиляди осемстотин 
седемдесет и три  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

225.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

707 860 
29.02.2012 

860 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ 14163, м. Друма, 
имот № 017006 по КВС. 

Имот № 017006 (нула 
едно седем  нула 
нула шест ) с площ 
13.463 дка ( 
тринадесет хиляди 
четиристотин 
шестдесет и три  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

2 181.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

708 861 
29.02.2012 

861 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ 14163, м. 
Геренето, имот № 011065 по 
КВС. 

Имот № 011065 (нула 
едно едно нула  шест 
пет ) с площ 11.128 
дка (единадесет 
хиляди сто двадесет 
и осем  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

661.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

709 862 
29.02.2012 

862 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ 14163, м. 
Геренето, имот № 011059 по 
КВС. 

Имот № 011059 (нула 
едно едно нула  пет 
девет ) с площ 10.608 
дка (десет  хиляди 
шестотин  и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 

630.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

710 863 
29.02.2012 

863 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Геренето , имот № 011055 
по КВС. 

Имот № 011055 (нула 
едно едно нула пет 
пет ) с площ 10.963  
дка ( десет хиляди 
деветстотин 
шестдесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставени трайни 
насаждения 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

1 776.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

711 865 
29.02.2012 

865 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ 14163, м. Бобков 
ореш, имот № 030104 по 
КВС. 

Имот № 030104 (нула 
три нула ено нула 
четири ) с площ 
13.987 дка 
(тринадесет хиляди 
деветстотин 
осемдесет и седем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

436.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

712 866 
29.02.2012 

866 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ 14163, м. Сената, 
имот № 029010 
 по КВС. 

Имот № 029010 (нула 
две девет нула едно 
нула ) с площ 14,897 
дка (чеиринадесет 
хиляди осемстотин 
деветдесет и седем   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

985.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

713 867 
29.02.2012 

867 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ 14163, м. Раклеш , 
имот № 028007 
 по КВС. 

Имот № 028007 (нула 
две осем нула нула 
седем ) с площ 10,917 
дка (десет хиляди 
деветстотин и 
седемнадесет  кв.м)  

447.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

714 869 
29.02.2012 

869 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище Габровица 
с ЕКАТТЕ 14163, м. Бяла 
стена, имот № 025018 
 по КВС. 

Имот № 025018 (нула 
две пет нула едно 
осем) с площ 15,478  
дка (петнадесет  
хиляди четиристотин 
седемдесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

543.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

715 871 
29.02.2012 

871 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви , имот № 007020 по 
КВС. 

Имот № 007020 (нула 
нула седем нула две 
нула ) с площ 18,276 
дка ( осемнадесет  
хиляди двеста 
седемдесет и шест  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

641.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

716 873 
29.02.2012 

873 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Високата могила  , имот № 
007020 по КВС. 

Имот № 003002 (нула 
нула седем нула две 
нула ) с площ 10,441 
дка ( десет  хиляди 
четиристотин 
четиридесет и един   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

285.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

717 874 
29.02.2012 

874 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Фурнашки път  , имот № 
002010 по КВС. 

Имот № 002010 (нула 
нула две нула едно 
нула ) с площ 12,944 
дка ( дванадесет  
хиляди деветстотин 

353.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



четиредесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

718 877 
29.02.2012 

877 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Кръста , имот № 034064 по 
КВС. 

Имот № 034064 (нула 
три четири нула шест 
четири ) с площ 
19,403 дка ( 
деветнадет хиляди 
четиристотин и три  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

713.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

719 878 
29.02.2012 

878 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Кръста , имот № 034034 по 
КВС. 

Имот № 034034 (нула 
три четири нула три 
четири ) с площ 
15,376  дка ( 
петнадесет хиляди 
триста седемдесет и 
шест  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

371.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

720 879 
29.02.2012 

879 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Белов дол , имот № 
033030 по КВС. 

Имот № 033030 (нула 
три три нула три нула 
) с площ 14,624  дка ( 
четиринадесет 
хиляди шестотин 
двадесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

588.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

721 881 
02.03.2012 

881 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Фурнашки път , имот № 
002008 по КВС. 

Имот № 002008 (нула 
нула две нула нула 
осем ) с площ 9,050  
дка ( девет  хиляди  и 
педесет  кв.м)  

 247,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

722 882 
02.03.2012 

882 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Клена , имот № 029134 по 
КВС. 

Имот № 029134 (нула 
две девет едно три 
четири ) с площ 
10,720  дка ( десет 
хиляди седемстотин 
и двадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 813,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

723 883 
02.03.2012 

883 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Клена , имот № 029036 по 
КВС. 

Имот № 029036 (нула 
две девет нула три 
шест ) с площ 12,799  
дка ( дванадесет 
хиляди седемстотин 
деведесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 971,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

724 884 
02.03.2012 

884 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Клена , имот № 029034 
 по КВС. 

Имот № 029034 (нула 
две девет нула три 
четири) с площ 
15,785  дка ( 
петнадесет хиляди 
седемстотин 
осемдесет и пет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 1302,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

725 885 
02.03.2012 

885 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Нешин дрен , имот № 
029167 по КВС. 

Имот № 029167 (нула 
две девет едно шест 
седем ) с площ 9,666  
дка ( девет хиляди 
шестотин шестдесет 
и шест кв.м)  

 733,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

726 886 
02.03.2012 

886 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади , имот № 
026015 по КВС. 

Имот № 026015 (нула 
две шест нула едно 
пет) с площ 11,974  
дка ( единадесет 
хиляди деветстотин 
седемдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 908,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

727 887 
02.03.2012 

887 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади , имот № 
024043 по КВС. 

Имот № 024043 (нула 
две четири нула 
четири три) с площ 
15,320  дка ( 
петнадесет  хиляди 
триста и двадесет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 405,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

728 888 
02.03.2012 

888 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади , имот № 
024033 по КВС. 

Имот № 024033 (нула 
две четири нула три 
три) с площ 10,855  
дка ( десет  хиляди 
осемстотин педесет и 
пет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 486,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

729 889 
02.03.2012 

889 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кутлините , имот № 021080 
по КВС. 

Имот № 021080 (нула 
две едно  нула осем 
нула) с площ 15,072  
дка ( петнадесет  
хиляди седемдесет и 
два   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада  

 211,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

730 890 
02.03.2012 

890 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото ,имот № 021078 
по КВС. 

Имот № 021078 (нула 
две едно  нула седем 
осем) с площ 17,186  
дка ( седемнадесет 
хиляди сто 
осемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 3557,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 115 от 
30.03.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

731 891 
02.03.2012 

891 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица ,имот № 002003 
по КВС. 

Имот № 002003 (нула 
нула две нула нула 
три ) с площ 4,601  
дка ( четири  хиляди 
шестотин и един  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

 179,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 116 от 
30.03.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

732 892 
02.03.2012 

892 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото  ,имот №021057 
по КВС. 

Имот № 021057(нула 
две едно нула пет 
седем) с площ 12,384  
дка (дванадесет  
хиляди триста 
осемдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

 939,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

733 893 
02.03.2012 

893 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото , имот №021075 
по КВС. 

Имот № 021075(нула 
две едно нула седем 
пет) с площ 10,597   
дка (десет  хиляди 
петстотин деведесет 
и седем  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада  
Категория на земята 

 804,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V(пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

734 894 
02.03.2012 

894 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Дервена , имот №004083 
по КВС. 

Имот № 004083 (нула 
нула четири нула 
осем три) с площ 
9,304   дка (девет 
хиляди триста и 
четири   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем 
. земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 362,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

735 895 
02.03.2012 

895 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица, имот №010033 
по КВС. 

Имот № 010033 (нула 
едно нула нула три  
три) с площ 6,889  дка 
(шест хиляди  
осемстотин 
осемдесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 158,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

736 896 
02.03.2012 

896 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята , имот № 019017  
по КВС. 

Имот № 019017 (нула 
едно девет нула едно 
седем ) с площ 18,300  
дка (осемнадесет  
хиляди  и триста   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - врем. 
неизп. нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 484,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

737 897 
02.03.2012 

897 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята , имот № 018027  
по КВС. 

Имот № 018027  
(нула едно осем нула 
две  седем ) с площ 
14,169   дка 
(четиринадесет 
хиляди сто 
шестдесет и девет   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

 374,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

" гр.София 

738 898 
02.03.2012 

898 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята , имот № 018007 
по КВС. 

Имот № 018007 (нула 
едно осем нула нула   
седем ) с площ 16,354  
дка (шестнадесет 
хиляди триста 
педесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 637,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

739 899 
02.03.2012 

899 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017086  
по КВС. 

Имот № 017086 (нула 
едно седем нула 
осем шест ) с площ 
16,356  дка 
(шестнадесет хиляди 
триста педесет и 
шест  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 733,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

740 900 
02.03.2012 

900 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка, имот № 017030 
по КВС. 

Имот № 017030 (нула 
едно седем нула три 
нула ) с площ 10,845   
дка (десет хиляди 
осемстотин 
четиридесет и пет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 380,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

741 901 
02.03.2012 

901 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Пясъка, имот № 015032 
по КВС. 

Имот № 015032 (нула 
едно пет нула три две 
) с площ 12,130  дка 
(дванадесет хиляди 
сто и тридесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

 589,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІ (шеста) собственост земеделско 
производство
" гр.София 

742 902 
02.03.2012 

902 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Стояница имот № 015019 
по КВС. 

Имот № 015019(нула 
едно пет нула едно 
девет ) с площ 18,347 
дка (осемнадесет  
хиляди триста 
четиредесет и седем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

 891,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

743 903 
02.03.2012 

903 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Мартинците , имот 
№014018 по КВС. 

Имот № 014018 (нула 
едно четири нула 
едно осем) с площ 
11,497 дка 
(единадесет хиляди 
четиристотин 
деведесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

 448,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

744 904 
02.03.2012 

904 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Борака , имот №013026 
 по КВС. 

Имот № 013026 (нула 
едно три нула две 
шест) с площ 18,613  
дка (осемнадесет 
хиляди шестотин и 
тринадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

 428,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

745 905 
02.03.2012 

905 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Борака , имот №013016 
 по КВС. 

Имот № 013016(нула 
едно три нула едно 
шест ) с площ 15,316 
дка (петнадесет 
хиляди триста и 
шестнадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 

 597,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

746 906 
02.03.2012 

906 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира , имот №013012  
по КВС. 

Имот № 013012, 
(нула едно три нула 
едно две) с площ 
16,748 дка 
(шестнадесет  
хиляди седемстотин 
четиредесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

 1220,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

747 907 
02.03.2012 

907 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца , имот 
№011029 по КВС. 

Имот № 011029, 
(нула едно едно нула 
две девет) с площ 
11,265 дка 
(единадесет хиляди 
двеста шестдесет и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

 395,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

748 908 
02.03.2012 

908 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца , имот 
№011018 по КВС. 

Имот № 011018, 
(нула едно едно нула 
едно осем) с площ 
12,681, дка 
(дванадесет  хиляди 
шестотин осемдесет 
и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

 159,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

749 909 
02.03.2012 

909 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Церово дере,имот 
№006051 по КВС. 

Имот № 006051, 
(нула нула шест нула 
пет едно) с площ 
8,814 дка (осем 
хиляди осемстотин и 
четиринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

 123,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

750 910 
02.03.2012 

910 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица,имот №010010 по 
КВС. 

Имот № 010010, 
(нула едно нула нула 
едно нула) с площ 
18,591 дка 
(осемнадесет  хиляди 
петстотин деведест и 
един  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

 427,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

751 911 
02.03.2012 

911 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Казиеви нива 
имот№008003  по КВС. 

Имот №008003, (нула 
нула осем нула нула 
три) с площ 16,702 
дка (шестнадесет 
хиляди седемстотин 
и два   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -VІІІ  (осма) 

 384,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

752 912 
02.03.2012 

912 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Церово дере ,имот 
№006044 по КВС. 

Имот №006044, (нула 
нула шест нула 
четири четири) с 
площ 15,738 дка 
(петнадесет хиляди 
седемстотин 
тридисет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

 220,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

753 913 
02.03.2012 

913 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Домузов валог ,имот 
№006022 по КВС. 

Имот №006022, (нула 
нула шест нула две 
две ) с площ 15,085  
дка (петнадесет 
хиляди осемдесет и 
пет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр. нас. 

588,30  лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

754 914 
02.03.2012 

914 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Дервена ,имот №004100 
 по КВС. 

Имот №004100, (нула 
нула четири едно 
нула нула) с площ 
13,387  дка 
(тринадесет хиляди 
триста осемдесет и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

187,40  лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

755 916 
02.03.2012 

916 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. " Кюнците", имот № 
000011 по КВС 

Имот № 000011 (нула 
нула нула нула едно 
едно) с площ 8.354( 
осем хиляди  триста 
петдесет и четири 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - наводнена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

933.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

756 918 
02.03.2012 

918 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. " Над селото", имот № 
000050 по КВС 

Имот № 000050 (нула 
нула нула нула пет 
нула) с площ 1.916( 
хиляда деветстотин и 
шестнадесет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - 
използваема ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

130.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

757 919 
02.03.2012 

919 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Мочура", имот № 000062 
по КВС 

Имот № 000062 (нула 
нула нула нула шест 
две) с площ 0.082( 
осемдесет и два 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - др. неизп. 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

8.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

758 920 
02.03.2012 

920 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Над селото", имот № 
000068 по КВС 

Имот № 000068 (нула 
нула нула нула шест 
осем) с площ 1.023( 
хиляда и двадесет и 
три кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - наводнена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

104.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

759 921 
02.03.2012 

921 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Бръчината", имот № 
000076 по КВС 

Имот № 000076 (нула 
нула нула нула седем 
шест) с площ 5.207( 
пет хиляди двеста и 
седем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
използваема ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

83.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

760 922 
02.03.2012 

922 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Над селото", имот № 
014136 по КВС 

Имот № 014136 (нула 
едно четири едно три 
шест) с площ 0.888( 
осмстотин осемдесет 
и осем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

90.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

761 924 
02.03.2012 

924 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Славчовица", имот № 
000094 по КВС 

Имот № 000094 (нула 
нула нула нула девет 
четири) с площ 0.994( 
деветстотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - вр. 
неизползваема 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

67.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



762 925 
02.03.2012 

925 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Славчовица", имот № 
000102 по КВС 

Имот № 000102 (нула 
нула нула едно нула 
две) с площ 0.806( 
осемстотин и шест 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - вр. 
неизползваема 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

54.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

763 926 
02.03.2012 

926 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Орешака", имот № 
000108 по КВС 

Имот № 000108 (нула 
нула нула едно нула 
осем) с площ 0.287( 
двеста осемдесет и 
седем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. насаждения 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

53.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

764 931 
02.03.2012 

931 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Иловиците", имот № 
000124 по КВС 

Имот № 000124 (нула 
нула нула едно две 
четири) с площ 3.216( 
три хиляди двеста и 
шестнадесет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - вр. неизп. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

198.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

765 933 
02.03.2012 

933 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Иловиците", имот № 
000139 по КВС 

Имот № 000139 (нула 
нула нула едно три 
девет) с площ 1.537( 
хиляда петстотин и 
тридесет  и седем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - унищ. 
нива - пром. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

40.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

766 934 
02.03.2012 

934 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 000151 (нула 
нула нула едно пет 

151.20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 53 от 



Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Под вадата", имот № 
000151 по КВС 

едно) с площ 0.930( 
деветстотин и 
тридесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - из. нива 
маломерна 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

767 940 
02.03.2012 

940 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Чалтъците", имот № 
000200 по КВС 

Имот № 000200 (нула 
нула нула две нула 
нула) с площ 
3.836(три хиляди 
осемстотин тридесет 
и шест кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

534.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба АРД - 
80/15.09.2014 
г. с Ангел 
Троянов 
Досов 

Заповед 
№ 663 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

768 941 
02.03.2012 

941 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Алчага", имот № 001010 
по КВС 

Имот № 001010 (нула 
нула едно нула едно 
нула) с площ 
5.357(пет хиляди 
триста петдесет и 
седем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - вр. неизп. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

94.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

769 942 
02.03.2012 

942 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Алчага", имот № 001012 
по КВС 

Имот № 001012 (нула 
нула едно нула едно 
две) с площ 
2.505(две хиляди 
петстотин и пет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - вр. неизп. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

44.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

770 943 
02.03.2012 

943 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 

Имот № 002045 (нула 
нула две нула четири 
пет) с площ 

41.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 



м. "Алчага", имот № 002045 
по КВС 

0.845(осемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

771 944 
02.03.2012 

944 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Герена", имот № 007022 
по КВС 

Имот № 007022 (нула 
нула седем нула две 
две) с площ 0.130( 
сто и тридесет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

9.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

772 945 
02.03.2012 

945 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Иловиците", имот № 
010003 по КВС 

Имот № 010003 (нула 
едно нула нула нула 
три) с площ 0.270( 
двеста и седемдесет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

30.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

773 946 
02.03.2012 

946 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Бръчината", имот № 
012001 по КВС 

Имот № 012001 (нула 
едно две нула нула 
едно) с площ 0.132( 
сто тридесет и два 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - използв. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

2.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

774 947 
02.03.2012 

947 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Над селото", имот № 
014003 по КВС 

Имот № 014003 (нула 
едно четири нула 
нула три) с площ 
1.235( хиляда двеста 
тридесет и пет  кв.м.) 

126.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 



дка 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

775 948 
05.03.2012 

948 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097042 по 
КВС 

Имот № 097042 (нула 
девет седем нула 
четири две) с площ 
22.399(двадесет и 
две хиляди триста 
деветдесет и девет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

515.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

776 949 
05.03.2012 

949 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Петрова църква", имот № 
073036 по КВС 

Имот № 073036 (нула 
седем три нула три 
шест) с площ 
21.014(двадесет и 
една хиляди и 
четиринадесет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - 
използваема ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1 248.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

777 950 
05.03.2012 

950 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Шумановец", имот № 
072012 по КВС 

Имот № 072012 (нула 
седем две нула едно 
две) с площ 
32.200(тридесет и 
две хиляди и двеста 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
използваема ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

2 125.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

778 951 
05.03.2012 

951 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Шумановец", имот № 
072001 по КВС 

Имот № 072001 (нула 
седем две нула нула 
едно) с площ 
24.784(двадесет и 
четири хиляди  
седемстотин 

1 635.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



осемдесет и четири 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
използваема ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

779 952 
05.03.2012 

952 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Митрово ниве", имот № 
062031 по КВС 

Имот № 062031 (нула 
шест две нула три 
едно) с площ 
21.874(двадесет и 
една хиляди  и 
осемстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

2 143.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

780 953 
05.03.2012 

953 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Митрово ниве", имот № 
051001 по КВС 

Имот № 051001 (нула 
пет едно нула нула 
едно) с площ 21,655  
(двадесет и една 
хиляди  и шестотин 
педесет и пет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ(осма) 

871.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

781 954 
05.03.2012 

954 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Горен друм", имот № 045003  
по КВС. 

Имот № 045003 (нула 
четири пет нула нула 
три) с площ 23,180  
(двадесет и три 
хиляди сто и 
осемдесет  кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

1 130.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

782 955 
05.03.2012 

955 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Орниче", имот № 010001  по  

Имот № 010001 (нула 
едно нула нула нула 
едно) с площ 21.565 
(двадесет и една 

446.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



КВС. хиляди петстотин 
шестдесет и пет  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

783 956 
05.03.2012 

956 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Филипово бърдо", имот 
№008039  по  КВС. 

Имот № 008039 (нула 
нула осем нула три 
девет) с площ 21.430 
(двадесет и една 
хиляди четиристотин 
и тридесет  кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

566.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

784 957 
05.03.2012 

957 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Филипово бърдо", имот 
№008023 по  КВС. 

Имот № 008023 (нула 
нула осем нула две 
три ) с площ 21.004 
(двадесет и една 
хиляди и четири  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

555.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

785 958 
05.03.2012 

958 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Средорът ", имот № 007005 
по  КВС. 

Имот № 007005 (нула 
нула седем нула нула 
пет ) с площ 21. 661 
(двадесет и една 
хиляди шестотин  
шестдесет и един 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

448.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

786 959 
05.03.2012 

959 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Средорът", имот № 007001 
по КВС 

Имот № 007001 (нула 
нула седем нула нула 
едно) с площ 23,076 
(двадесет и три 
хиляди седемдесет и 
шест кв.м.) дка 

810.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

787 960 
05.03.2012 

960 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Бела стена", имот № 004073 
по КВС 

Имот № 004073 (нула 
нула четири нула 
седем три ) с площ 
21,370  (двадесет и 
една  хиляди триста и 
седемдесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

750.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

788 961 
05.03.2012 

961 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Бела стена", имот № 004057 
по КВС 

Имот № 004057(нула 
нула четири нула пет 
седем ) с площ 6,493 
дка  (шест хиляди 
четиристотин 
деветдесет и три  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

227.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

789 962 
05.03.2012 

962 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Малка бела стена", имот № 
003021 по КВС 

Имот № 003021(нула 
нула три нула две 
едно) с площ 23,272  
дка  (двадесет и три  
хиляди двеста 
седемдесет и два  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

481.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

790 963 
05.03.2012 

963 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Малка бела стена", имот № 
003005  по КВС 

Имот № 003005 (нула 
нула три нула нула 
пет ) с площ 29,012  
дка  (двадесет и 
девет  хиляди и 
дванадесет  кв.м.)  
Начин на трайно 

600.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

791 964 
05.03.2012 

964 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Гроба", имот № 001018  по 
КВС 

Имот № 001018 (нула 
нула едно нула едно 
осем ) с площ 23,577 
дка  (двадесет и три 
хиляди петстотин 
седмдесет и седем  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

433.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

792 965 
06.03.2012 

965 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.356 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК/бивш имот 
059001/ 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.356(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три пет 
шест) по КККР на гр. 
белово с площ 26 877 
кв.м.(двадесет и 
шест хиляди 
осемстотин 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

772.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 118 от 
кмета на 
община 
Белово 
 

793 966 
06.03.2012 

966 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.376 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34 от 20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.376(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
седем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
18 368 
кв.м.(осемнадесет 
хиляди триста 
шестдесет и осем 
кв.м.) 

528.10 лвл Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 119 от 
02.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

794 967 
06.03.2012 

967 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.378 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059023 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.378(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
седем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
36 174 кв.м.(тридесет 
и шест хиляди сто 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 040.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 120 от 
02.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

795 968 
06.03.2012 

968 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.379 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.379(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
седем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
11 799 
кв.м.(единадесет 
хиляди седемстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

339.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 121 от 
02.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



796 969 
06.03.2012 

969 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.388 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059033 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.388(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
осем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
33 011 кв.м.(тридесет 
и три хиляди и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

759.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 122 от 
02.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

797 970 
06.03.2012 

970 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.395 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059040 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.395(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
девет пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 22 
806 кв.м.(двадесет и 
две хиляди 
осемстотин и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

655.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 123 от 
02.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

798 971 
06.03.2012 

971 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Калугер, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.633 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056019 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.633(нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
шест три) по КККР на 
гр. Белово с площ 15 
938 кв.м.(петнадесет 
хиляди деветстотин 
тридесет и осем 
кв.м.) 

366.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 124 от 
02.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

799 972 
06.03.2012 

972 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Калугер, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.634 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.634(нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
три четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
53 729 кв.м.(петдесет 
и три хиляди 
седемстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 235.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 125 от 
02.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

800 973 
06.03.2012 

973 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Калугер, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.635 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.635(нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
три пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 12 
002 кв.м.(дванадесет 
хиляди и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

276.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 126 от 
02.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

801 974 
06.03.2012 

974 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

55.80 лв. Имотът се 
управлява от 

   Заповед 
№ 127 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. Калугер, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.636 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056022 

03592.4.636(нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
три шест) по КККР на 
гр. Белово с площ 2 
428 кв.м.(две хиляди 
четиристотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

02.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

802 975 
06.03.2012 

975 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.255 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058046 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.255(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две пет 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 48 028 
кв.м.(четиридесет и 
осем хиляди и 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 491.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 128 от 
02.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

803 976 
06.03.2012 

976 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.286 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058077 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.286(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
осем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
16 637 
кв.м.(шестнадесет 
хиляди шестстотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 

478.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 129 от 
02.04.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

804 977 
06.03.2012 

977 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица , имот №010004 
по КВС. 

Имот № 010004(нула 
едно нула нула нула 
четири) с площ 6,041 
дка( шест хиляди 
четиридесет и един  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

138,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

805 978 
06.03.2012 

978 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица , имот №010027 
по КВС. 

Имот № 010027 (нула 
едно нула нула две 
седем) с площ 6,285 
дка( шест хиляди 
двеста осемдесет и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

 245,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

806 979 
06.03.2012 

979 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Полянка, имот №030028 
по КВС. 

Имот № 030028(нула 
три нула нула две 
осем) с площ 12,702 
дка(дванадесет 
хиляди  седемстотин 
и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - из. нива 
-жп. кан. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

 365,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

807 980 
06.03.2012 

980 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Домузов валог, имот 
№031001 по КВС. 

Имот № 031001 (нула 
три едно нула нула 
едно) с площ 17,876 
дка (седемнадесет 
хиляди осемстотин 

 250,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



седемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

808 981 
06.03.2012 

981 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Каси рът, имот №031012 
по КВС. 

Имот № 031012 (нула 
три едно нула едно 
две) с площ 19.918 
дка (деветнадесет 
хиляди и деветстотин 
и осемнадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

 776.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

809 982 
06.03.2012 

982 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Каси рът, имот №031045 
по КВС. 

Имот № 031045 (нула 
три едно нула четири 
пет) с площ 16,059 
дка (шестнадесет 
хиляди и петдесет и 
девет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

 720,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

810 983 
06.03.2012 

983 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Каси рът , имот №031047 
по КВС. 

Имот № 031047(нула 
три едно нула четири 
седем ) с площ 10,264 
дка (десет хиляди 
двеста шестдесет и 
четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

 165,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

811 984 
06.03.2012 

984 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кюмбетата , имот 
№033001 по КВС. 

Имот № 033001 (нула 
три три нула нула 
едно) с площ 18,227 
дка (осемнадесет  
хиляди двеста 
двадесет и седем 
кв.м)  

 319,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

812 985 
06.03.2012 

985 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Милков Камък , имот 
№033002 по КВС. 

Имот № 033002(нула 
три три нула нула 
две) с площ 18,179 
дка (осемнадесет  
хиляди сто 
седемдест и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

 318,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

813 986 
06.03.2012 

986 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Палущица , имот №035001 
по КВС. 

Имот № 035001 (нула 
три пет нула нула 
едно) с площ 18,364 
дка (осемнадесет  
хиляди триста 
шестдесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

 644,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

814 987 
06.03.2012 

987 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Милков Камък , имот 
№035059 по КВС. 

Имот № 035059(нула 
три пет нула пет 
девет) с площ 14,395 
дка (четиринадесет 
хиляди триста 
деведест и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

 231,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

815 988 
06.03.2012 

988 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Мемишица , имот № 
036012 по КВС. 

Имот № 036012(нула 
три шест нула едно 
две) с площ 19,938 
дка (деветнадесет 
хиляди деветстотин 
тридесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива  

 2 247,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия -V (пета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

816 989 
06.03.2012 

989 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Мемишица , имот №036024 
по КВС. 

Имот № 036024 (нула 
три шест нула две 
четири) с площ 
20,080  дка (двадесет 
хиляди и осемдесет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ (девета) 

 783,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

817 990 
06.03.2012 

990 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Св. Петър , имот №037054 
по КВС. 

Имот № 037054(нула 
три седем нула пет 
четири) с площ 
16.583 дка 
(шестнадесет хиляди 
петстотин осемдесет 
и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1 625,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

818 991 
06.03.2012 

991 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Матовото , имот №042007 
по КВС. 

Имот № 042007(нула 
четири две нула нула 
седем) с площ 13.025 
дка (тринадесет 
хиляди и двадесет и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

344,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

819 992 
06.03.2012 

992 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Бретковец, имот №042020 
по КВС. 

Имот № 042020 (нула 
четири две нула две 
нула) с площ 10.380 
дка (десет хиляди 
триста и осемдесет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
земеделски земи 
Категория на земята 

465,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

производство
" гр.София 

820 993 
06.03.2012 

993 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка , имот №043005 по 
КВС. 

Имот № 043005(нула 
четири три нула нула 
пет) с площ 11,107 
дка (единадест 
хиляди сто и седем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

139,90лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

821 994 
06.03.2012 

994 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Горно саманово , имот 
№043043 по КВС. 

Имот № 043043 (нула 
четири три нула 
четири  три) с площ 
17,052 дка 
(седемнадест хиляди 
и педест и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

238,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

822 995 
06.03.2012 

995 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Петково гумно , имот 
№044001 по КВС. 

Имот № 044001 (нула 
четири четири нула 
нула едно ) с площ 
14,248 дка 
(четиринадесет 
хиляди и двеста 
четиридесте и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -VІІІ  (осма) 

897,60лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

823 996 
06.03.2012 

996 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот №044002 
по КВС. 

Имот № 044002 (нула 
четири четири нула 
нула две) с площ 
19,917 дка 
(деветнадесет 
хиляди деветстотин и 
седемнадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

251,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия -ІХ  (девета) " гр.София 

824 997 
06.03.2012 

997 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот №044007 
по КВС. 

Имот № 044007(нула 
четири четири нула 
нула седем) с площ 
13,636 дка 
(тринадесет  хиляди 
шестотин тридест и 
шест   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

478,60лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

825 998 
06.03.2012 

998 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот №044032 
по КВС. 

Имот № 044032(нула 
четири четири нула 
три две) с площ 
12,997 дка 
(дванадесет хиляди 
деветстотин 
дедедесет и седем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

506,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

826 999 
06.03.2012 

999 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот №044057 
по КВС. 

Имот № 044057 (нула 
четири четири нула 
пет седем) с площ 
10,508 дка (десет 
хиляди петстотин и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

368,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

827 1000 
06.03.2012 

1000 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот №044062 
по КВС. 

Имот № 044062(нула 
четири четири нула 
шест две) с площ 
13,311 дка 
(тринадесет хиляди 
триста и единадесет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада  
Категория на земята 

167,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

производство
" гр.София 

828 1002 
06.03.2012 

1002 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Копривето, имот№045009 
по КВС. 

Имот № 045009(нула 
четири пет нула нула 
девет) с площ 15,935 
дка (петнадесет 
хиляди деветстотин 
тридисет и пет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи   
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

714,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

829 1003 
06.03.2012 

1003 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Копривето,имот№045100 
по КВС. 

Имот № 045100(нула 
четири пет едно нула 
нула) с площ 11,838  
дка (единадест 
хиляди осемстотин 
тридесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи   
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

484,80лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

830 1004 
06.03.2012 

1004 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кошарите, имот № 046003 
по КВС. 

Имот № 046003(нула 
четири шест нула 
нула три) с площ 
13,022  дка 
(тринадесет хиляди  
двадесет и два  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи   
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

507,90лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

831 1005 
06.03.2012 

1005 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Копривето, имот № 046021 
по КВС. 

Имот № 046021 (нула 
четири шест нула две 
едно) с площ 14.596 
дка (четиринадесет 
хиляди петстотин 
деветдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи   
Категория на земята 

569,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

" гр.София 

832 1006 
06.03.2012 

1006 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кошарите, имот № 046039 
по КВС. 

Имот № 046039(нула 
четири шест нула три 
девет) с площ 12,699  
дка (дванадесет 
хиляди шестотин 
деветдесет и девет   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи   
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

495,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

833 1007 
08.03.2012 

1007 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дълбочица, имот № 
000181 по КВС. 

Имот № 000181(нула 
нула нула едно осем 
едно ) с площ 2,278   
дка (две  хиляди 
двеста седемдесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

31.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

834 1008 
08.03.2012 

1008 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Валога, имот № 001010  
по КВС. 

Имот № 001010(нула 
нула едно нула едно 
нула ) с площ 0,098   
дка (деведесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

2.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

835 1009 
08.03.2012 

1009 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Огорелица, имот №010015 
по КВС. 

Имот № 010015 (нула 
едно нула нула едно 
пет) с площ 2,768 дка 
(две хиляди 
седемстотин 
шестдесет  и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

57.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) " гр.София 

836 1011 
08.03.2012 

1011 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Фурнашки път , имот 
№002002  по КВС. 

Имот № 002002 (нула 
нула две нула нула 
две) с площ 1,460  
дка (хиляда 
четиристотин и 
шестдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

39.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

837 1012 
08.03.2012 

1012 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Фурнашки път , имот 
№002004 по КВС. 

Имот № 002004(нула 
нула две нула нула 
четири) с площ 2,192  
дка (две хиляди сто 
деветдесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

59.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

838 1013 
08.03.2012 

1013 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Фурнашки път , имот 
№002007 по КВС. 

Имот № 002007(нула 
нула две нула нула 
седем) с площ 4,561  
дка (четири хиляди 
петстотин шестдесет 
и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

124.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

839 1014 
08.03.2012 

1014 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Папратливец , имот 
№002009  по КВС. 

Имот № 002009 (нула 
нула две нула нула 
девет ) с площ 4,464  
дка (четири хиляди 
четиристотин 
шестдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

121.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



840 1015 
08.03.2012 

1015 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Папратливец , имот 
№002011  по КВС. 

Имот № 002011 (нула 
нула две нула едно 
едно) с площ 4,031  
дка (четири хиляди 
тридесет и един  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

110.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

841 1016 
08.03.2012 

1016 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Криви ниви , имот 
№002013  по КВС. 

Имот № 002013 (нула 
нула две нула едно 
три ) с площ 1,292  
дка ( хиляда двеста 
деветдесет и два  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

35.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

842 1017 
08.03.2012 

1017 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Папратливец , имот № 
002014 по КВС. 

Имот № 002014 (нула 
нула две нула едно 
четири ) с площ 4,836  
дка ( четири хиляди 
осемстотин тридесет 
и шест  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

132.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

843 1018 
08.03.2012 

1018 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Висока могила , имот № 
003003 по КВС. 

Имот № 003003 (нула 
нула три нула нула 
три ) с площ 8,247  
дка ( осем хиляди 
двеста четиредесет и 
седемосемстотин  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

225.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

844 1019 1019 обл. Пазарджик, общ. Имот № 003005 (нула 234.00 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



08.03.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Висока могила , имот № 
003005 по КВС. 

нула три нула нула 
пет ) с площ 8,573  
дка ( осем хиляди 
петстотин 
седемдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

845 1021 
08.03.2012 

1021 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Криви ниви , имот № 
003014 по КВС. 

Имот № 003014 (нула 
нула три нула едно 
четири ) с площ 0,508  
дка ( петстотин и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

8.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

846 1023 
08.03.2012 

1023 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Тръстиково дере , имот № 
004027 по КВС. 

Имот № 004027 (нула 
нула четири нула две 
седем) с площ 1,139  
дка (хиляда сто 
тридесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ерозирана  
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

89.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

847 1024 
08.03.2012 

1024 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Тръстиково дере , имот № 
004037 по КВС. 

Имот № 004037 (нула 
нула четири нула три 
седем) с площ 2,759  
дка ( две хиляда 
седемстотин 
петдесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ерозирана  
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

216.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

848 1025 1025 обл. Пазарджик, общ. Имот № 005001 (нула 262.60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



08.03.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Чални дол , имот № 
005001 по КВС. 

нула пет нула нула 
едно) с площ 2,084  
дка ( две хиляда 
осемдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

849 1026 
08.03.2012 

1026 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Чални дол , имот № 
005004 по КВС. 

Имот № 005004 (нула 
нула пет нула нула 
четири) с площ 0,901  
дка ( деветстотин и 
един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

79.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

850 1027 
08.03.2012 

1027 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Гайтаница , имот № 
005014 по КВС. 

Имот № 005014 (нула 
нула пет нула едно 
четири) с площ 1,476  
дка ( хиляда 
четиристотин 
седемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

130.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

851 1028 
08.03.2012 

1028 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Гайтаница , имот № 
005015 по КВС. 

Имот № 005015 (нула 
нула пет нула едно 
пет) с площ 6,755 дка 
( шест хиляди 
седемстотин 
петдесет и пет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

595.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

852 1029 
08.03.2012 

1029 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 006001 (нула 
нула шест нула нула 

78.40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Висока могила , имот № 
006001 по КВС. 

едно ) с площ 2,870 
дка ( две хиляди 
осемстотин и 
седемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

853 1030 
08.03.2012 

1030 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Локви , имот № 006006 по 
КВС. 

Имот № 006006 (нула 
нула шест нула нула 
шест ) с площ 0,697 
дка ( шестстотин 
деветдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

19.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

854 1031 
08.03.2012 

1031 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Локви , имот № 006007 по 
КВС. 

Имот № 006007 (нула 
нула шест нула нула 
седем ) с площ 0,758  
дка ( седемстотин 
петдесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

20.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

855 1032 
08.03.2012 

1032 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Локви , имот № 006008 по 
КВС. 

Имот № 006008 (нула 
нула шест нула нула 
осем ) с площ 1,664  
дка ( хиляда 
шестстотин 
шестдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

45.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

856 1033 
08.03.2012 

1033 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 

Имот № 006012 (нула 
нула шест нула едно 
две ) с площ 3,666  

114.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Локви , имот № 006012 по 
КВС. 

дка ( три хиляди 
шестстотин 
шестдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

857 1034 
08.03.2012 

1034 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Локви , имот № 007001 по 
КВС. 

Имот № 007001 (нула 
нула седем нула нула 
едно ) с площ 0,717  
дка ( седемстотин и 
седемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

22.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

858 1035 
08.03.2012 

1035 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Локви , имот № 007002 по 
КВС. 

Имот № 007002 (нула 
нула седем нула нула 
две ) с площ 4,678  
дка ( четири хиляди 
шестотин 
седемдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

164.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

859 1036 
08.03.2012 

1036 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Локви , имот № 007003 по 
КВС. 

Имот № 007003 (нула 
нула седем нула нула 
две ) с площ 9,482  
дка ( девет хиляди 
четиристотин 
осемдесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

332.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

860 1037 
08.03.2012 

1037 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 

Имот № 007004 (нула 
нула седем нула нула 
четири ) с площ 0,470  

16.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Серевица , имот № 007004 
по КВС. 

дка (четиристотин и 
седемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

861 1038 
08.03.2012 

1038 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Серевица , имот № 007005 
по КВС. 

Имот № 007005 (нула 
нула седем нула нула 
пет ) с площ 1,364  
дка (хиляда триста 
шестдесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

47.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

862 1039 
08.03.2012 

1039 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Локви , имот № 007007 по 
КВС. 

Имот № 007007 (нула 
нула седем нула нула 
седем) с площ 5,678  
дка (пет хиляда 
шестотин 
седемдесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

199,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

863 1040 
08.03.2012 

1040 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Локви , имот № 007008 по 
КВС. 

Имот № 007008 (нула 
нула седем нула нула 
осем) с площ 6,225  
дка (шест хиляда 
двеста двадесет и 
пет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

218,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

864 1041 
08.03.2012 

1041 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Поличката  , имот № 

Имот № 007009 (нула 
нула седем нула нула 
девет ) с площ 1,229  
дка (хиляда двеста 

43,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



007009 по КВС. двадесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

865 1042 
08.03.2012 

1042 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Поличката, имот № 007010 
по КВС. 

Имот № 007010 (нула 
нула седем нула 
едно нула) с площ 
6,721  дка ( шест 
хиляди седемстотин 
двадесет и един  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

235,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

866 1044 
08.03.2012 

1044 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Поличката, имот № 007013 
по КВС. 

Имот № 007013 (нула 
нула седем нула 
едно три ) с площ 
0,263  дка (двеста 
шестдесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

9,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

867 1045 
08.03.2012 

1045 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007014 
 по КВС. 

Имот № 007014 (нула 
нула седем нула 
едно четири ) с площ 
2,597  дка (две 
хиляди петстотин 
деведесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

91,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

868 1046 
08.03.2012 

1046 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007017 

Имот № 007017(нула 
нула седем нула 
едно седем) с площ 
1,943  дка ( хиляда 

68,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



 по КВС. деветстотин 
четиредесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

869 1047 
08.03.2012 

1047 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007018 
 по КВС. 

Имот № 007018 (нула 
нула седем нула 
едно осем) с площ 
9,040  дка (девет 
хиляди и 
четиредесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

317,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

870 1049 
08.03.2012 

1049 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007025 
 по КВС. 

Имот № 007025 (нула 
нула седем нула две 
пет) с площ 6,276  дка 
(шест хиляди двеста 
седемдесет и шест  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

220,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

871 1050 
08.03.2012 

1050 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007026 
 по КВС. 

Имот № 007026 (нула 
нула седем нула две 
шест) с площ 4,048  
дка (четири хиляди 
четиридесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

142,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

872 1051 
08.03.2012 

1051 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007029 
 по КВС. 

Имот № 007029(нула 
нула седем нула две 
девет) с площ 1,361  
дка ( хиляда триста 
шестдесет и един 

47,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

873 1052 
08.03.2012 

1052 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007030 
 по КВС. 

Имот № 007030(нула 
нула седем нула три 
нула ) с площ 2,997  
дка ( две хиляди 
деветстотин 
деведесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

105,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

874 1053 
08.03.2012 

1053 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007032 
 по КВС. 

Имот № 007032(нула 
нула седем нула три 
две ) с площ 0,642  
дка (  шестотин 
четиредесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

22,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

875 1055 
08.03.2012 

1055 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007038 
 по КВС. 

Имот № 007038 (нула 
нула седем нула три 
осем ) с площ 1,703  
дка ( хиляда 
седемстотин и три  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

59,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

876 1058 
08.03.2012 

1058 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Гайтаница, имот № 009003  
по КВС. 

Имот № 009003 (нула 
нула девет нула нула 
три) с площ 0.825  дка 
(осемстотин 
двадесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 

118.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

877 1060 
08.03.2012 

1060 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Гайтаница, имот № 009021  
по КВС. 

Имот № 009021 (нула 
нула девет нула две 
едно) с площ 0.521  
дка петстотин 
двадесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

30.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

878 1061 
08.03.2012 

1061 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Валога, имот № 001015 
 по КВС. 

Имот № 001015 (нула 
нула едно нула едно 
пет ) с площ 2,951  
дка ( две хиляди 
деветстотин педесет 
и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

33.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

879 1063 
08.03.2012 

1063 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Маргов бозалък, имот № 
010045 по КВС. 

Имот № 010045 (нула 
едно нула нула 
четири пет ) с площ 
0,267  дка ( двеста 
шестдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

5.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

880 1064 
08.03.2012 

1064 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 010074 
по КВС. 

Имот № 010074 (нула 
едно нула нула 
седем четири ) с 
площ 9,497  дка 
(девет хиляди 
четиристотин 
деведесет и седем 
кв.м)  

1 538.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

881 1066 
08.03.2012 

1066 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 010054 
по КВС. 

Имот № 010054 (нула 
едно нула нула пет 
четири ) с площ 0,565  
дка (петстотин 
шестдесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

33.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

882 1067 
08.03.2012 

1067 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Големи ниви , имот № 
010062 по КВС. 

Имот № 010062 (нула 
едно нула нула шест 
две) с площ 0,352  
дка (триста педесет и 
два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

31.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

883 1069 
08.03.2012 

1069 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Марково орниче, имот № 
021107 по КВС. 

Имот № 021107 (нула 
две едно едно нула 
седем) с площ 0,466  
дка (четиристотин 
шестдесет и шест  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

41.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

884 1070 
08.03.2012 

1070 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Попова лъка, имот № 
023034 по КВС. 

Имот № 023034 (нула 
две три нула три 
четири) с площ 1,453  
дка (хиляда 
четиристотин 
педесет и три  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 

123.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

885 1071 
08.03.2012 

1071 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Поличката, имот № 014010 
по КВС. 

Имот № 014010 (нула 
едно четири нула 
едно нула) с площ 
9,070  дка (девет 
хиляди и седемдесет   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

1 632.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

886 1074 
08.03.2012 

1074 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007027 по 
КВС. 

Имот № 007027 (нула 
нула седем нула две 
седем) с площ 6,262  
дка (шест хиляди 
двеста шестдесет и 
два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ (девета) 

219.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

887 1076 
09.03.2012 

1076 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Тръне поле", имот № 
052054  по КВС 

Имот № 052054  
(нула пет две нула 
пет четири) с площ 
0,645  дка 
(шестстотин 
четиридесет и пет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

108.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

888 1077 
09.03.2012 

1077 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Микови дъбе", имот № 
051016  по КВС 

Имот № 051016  
(нула пет едно нула 
едно шест) с площ 
2,370  дка (две 
хиляди триста и 
седемдесет   кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.нива  
Категория на земята 

218.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.01.2013 г. с 
АРД-2/15.01.2
013 г. със 
страна 
"ГАБЕР-ПЛО
Д" ЕООД чрез 
Людмил 

Заповед 
№ 92 от 
27.03.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

Габерски 

889 1078 
09.03.2012 

1078 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Микови дъбе", имот № 
051011  по КВС 

Имот № 051011  
(нула пет едно нула 
едно едно) с площ 
8,472  дка (осем 
хиляди четиристотин 
седемдесет и два   
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

782.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.01.2013 г. с 
АРД-2/15.01.2
013 г. със 
страна 
"ГАБЕР-ПЛО
Д" ЕООД чрез 
Людмил 
Габерски 

Заповед 
№ 93 от 
27.03.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

890 1079 
09.03.2012 

1079 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Микови дъбе", имот № 
051008  по КВС 

Имот № 051008  
(нула пет едно нула 
нула осем) с площ 
0,828  дка 
(осемстотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

76.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

891 1080 
09.03.2012 

1080 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Микови дъбе", имот № 
051001  по КВС 

Имот № 051001  
(нула пет едно нула 
нула едно) с площ 
1,829  дка (хиляда 
осемстотин двадесет 
и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

168.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

892 1081 
09.03.2012 

1081 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Манастира", имот № 
049006  по КВС 

Имот № 049006  
(нула четири девет 
нула нула шест) с 
площ 2,000 дка (две 
хиляди кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

103.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІ(шеста) производство
" гр.София 

893 1082 
09.03.2012 

1082 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Манастира", имот № 
049004  по КВС 

Имот № 049004  
(нула четири девет 
нула нула четири) с 
площ 3,019 дка (три 
хиляди и 
деветнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

156.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

894 1083 
09.03.2012 

1083 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Манастира", имот № 
048031  по КВС 

Имот № 048031(нула 
четири осем нула три 
един ) с площ 2,000  
дка (две  хиляди 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

103.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

895 1084 
09.03.2012 

1084 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Манастира", имот № 
048030  по КВС 

Имот № 048030(нула 
четири осем нула три 
нула ) с площ 2,000  
дка (две  хиляди 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

103.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

896 1085 
09.03.2012 

1085 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Манастира", имот № 
048020  по КВС 

Имот № 048020  
(нула четири осем 
нула две нула ) с 
площ 2,700  дка (две  
хиляди и 
седемстотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

140.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



897 1086 
09.03.2012 

1086 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Манастира", имот № 
047023  по КВС 

Имот № 047023  
(нула четири седем 
нула две три ) с площ 
3,034  дка ( три   
хиляди  тридесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

157.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

898 1087 
09.03.2012 

1087 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Манастира", имот № 
047020  по КВС 

Имот № 047020  
(нула четири седем 
нула две нула ) с 
площ 2,033  дка ( две 
хиляди  тридесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

105.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 
240/21.06.
2012 г. на 
кмета на 
община 
Белово 
 

899 1088 
09.03.2012 

1088 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Манастира", имот № 
047002  по КВС 

Имот № 047002  
(нула четири седем 
нула  нула две ) с 
площ 8,632  дка ( 
осем хиляди  
шестстотин тридесет 
и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

447.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

900 1089 
09.03.2012 

1089 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Чалтъците", имот № 
044135  по КВС 

Имот № 044135  
(нула четири четири 
едно три пет) с площ 
1,300   дка ( хиляда и 
триста кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

181.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

901 1090 1090 обл. Пазарджик, общ. Имот № 044028  137.00 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



09.03.2012 Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Чалтъците", имот № 
044028  по КВС 

(нула четири четири 
нула две осем) с 
площ 1,106  дка 
(хиляда сто и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

902 1091 
09.03.2012 

1091 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Чалтъците", имот № 
044008  по КВС. 

Имот № 044008  
(нула четири четири 
нула нула осем) с 
площ 3,493 дка (три 
хиляди четиристотин 
деветдест и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

432.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

903 1092 
09.03.2012 

1092 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Пенявката ", имот № 
042001 по КВС. 

Имот № 042001  
(нула четири две 
нула нула едно) с 
площ 0,551 дка 
(петстотин петдесет 
и един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

102.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

904 1093 
09.03.2012 

1093 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Орешака", имот № 
039170  по КВС. 

Имот № 039170  
(нула три девет едно 
седем нула) с площ 
0,872  дка 
(осемстотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

97.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

905 1094 
09.03.2012 

1094 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 

Имот № 039169  
(нула три девет едно 
шест девет) с площ 

63.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 



м. "Орешака", имот № 
039169  по КВС. 

0,621 дка (шестотин 
двадесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

906 1095 
09.03.2012 

1095 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Орешака", имот № 
039168  по КВС. 

Имот № 039168 (нула 
три девет едно шест 
осем) с площ 4,267  
дка (четири хиляди 
двеста шестдесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

435.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

907 1096 
09.03.2012 

1096 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Орешака", имот № 
038027  по КВС. 

Имот № 038027 (нула 
три осем нула две 
седем) с площ 1,400  
дка (хиляда и 
четиристотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

259.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

908 1097 
09.03.2012 

1097 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. "Орешака", имот № 
038004  по КВС. 

Имот № 038004  
(нула три осем нула 
нула четири) с площ 
0,071 дка 
(седемдесет и един  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - из. нива 
-малом. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

7.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

909 1098 
09.03.2012 

1098 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Орешака,имот 
№038001 по КВС. 

Имот № 038001(нула 
три осем нула нула 
едно) с площ 1, 012  
дка (хиляда и 
дванадесет кв.м.) 

205.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

910 1099 
09.03.2012 

1099 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Юрта,имот 
№037001 
 по КВС. 

Имот № 037001 (нула 
три седем нула нула 
едно) с площ 0,358 
дка (триста петдесет 
и осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

40.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

911 1100 
09.03.2012 

1100 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Юрта,имот 
№036002 
 по КВС. 

Имот № 036002 (нула 
три шест нула нула 
две) с площ 0,681 дка 
(шестстотин 
осемдесет и един  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

76.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

912 1101 
09.03.2012 

1101 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Юрта,имот 
№036029 
 по КВС. 

Имот № 036029 (нула 
три шест нула  две 
девет ) с площ 2,394 
дка (две хиляди 
триста деветдесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

244.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

913 1102 
09.03.2012 

1102 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Юрта,имот 
№036041 
 по КВС. 

Имот № 036041 (нула 
три шест нула  
четири едно) с площ 
1,021 дка (хиляда 
двадесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 

69.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - 
из.лив.-малом.  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

914 1103 
09.03.2012 

1103 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Юрта,имот 
№036046 
 по КВС. 

Имот № 036046 (нула 
три шест нула четири 
шест) с площ 1,152 
дка (хиляда сто 
петдесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

117.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

915 1104 
09.03.2012 

1104 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Юрта,имот 
№036051 
 по КВС. 

Имот № 036051 (нула 
три шест нула  пет 
едно ) площ 0,454 дка 
(четиристотин 
петдест и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

50.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

916 1105 
09.03.2012 

1105 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Иловиците ,имот 
№035014 по КВС. 

Имот № 035014 (нула 
три пет нула едно 
четири )  площ 0,400 
дка (четиристотин 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

74.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

917 1106 
09.03.2012 

1106 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Иловиците ,имот 
№035013 по КВС. 

Имот № 035013 (нула 
три пет нула едно три  
)  площ 2,039 дка (две 
хиляди тридесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 

377.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІ(шеста) собственост земеделско 
производство
" гр.София 

918 1107 
09.03.2012 

1107 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №035008 по КВС. 

Имот № 035008 (нула 
три пет нула нула 
осем)  площ 1,058 дка 
(хиляда петдесет и 
осем  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

196.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

919 1108 
09.03.2012 

1108 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №035003 по КВС. 

Имот № 035003 (нула 
три пет нула нула три  
)  площ 1,933 дка 
(хиляда деветстотин 
тридесет и три  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

358.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

920 1109 
09.03.2012 

1109 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №035001 по КВС. 

Имот № 035001 (нула 
три пет нула нула 
едно  )  площ 1,079 
дка (хиляда 
седемдесет и девет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

199.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

921 1110 
09.03.2012 

1110 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №034038 по КВС. 

Имот № 034038 (нула 
три четири нула три 
осем  )  площ 1,085 
дка (хиляда 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

110.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

922 1111 
09.03.2012 

1111 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №033016 по КВС. 

Имот № 033016 (нула 
три три нула едно 
шест)  площ 0,176 дка 
( сто седемдесет и 
шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

18.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

923 1112 
09.03.2012 

1112 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №033022 по КВС. 

Имот № 032022 (нула 
три две нула две две 
)  площ 0,717 дка ( 
седемстотин и 
седемнадесеткв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

145.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

924 1113 
09.03.2012 

1113 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №031055 по КВС. 

Имот № 031055 (нула 
три едно нула пет 
пет)  площ 2,021 дка ( 
две хиляди двадесет 
и едни кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

374.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

925 1114 
09.03.2012 

1114 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №031045 по КВС. 

Имот № 031045 (нула 
три едно нула четири 
пет)  площ 1,036 дка ( 
хиляда тридесет и 
шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

173.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

926 1115 1115 обл. Пазарджик, общ. Имот № 031026 (нула 179.00 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



09.03.2012 Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №031026 по КВС. 

три едно нула две 
шест)  площ 1,068 дка 
( хиляда шестдесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

927 1116 
09.03.2012 

1116 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №031021 по КВС. 

Имот № 031021 (нула 
три едно нула две 
едно)  площ 1,003 дка 
( хиляда и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

185.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

928 1117 
09.03.2012 

1117 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №031004 по КВС. 

Имот № 031004 (нула 
три едно нула нула 
четири)  площ 1,913 
дка ( хиляда 
деветстотин и 
тринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

354.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

929 1118 
09.03.2012 

1118 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №029025 по КВС. 

Имот № 029025 (нула 
две девет нула две 
пет)  площ 3,153 дка ( 
три хиляди сто 
петдесет и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

291.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

930 1119 
09.03.2012 

1119 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 

Имот № 027006 (нула 
две седем нула нула 
шест)  площ 1,797 дка 

165.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 



ЕКАТТЕ00165,м.Иловиците,
имот №027006 по КВС. 

( хиляда седемстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

931 1120 
09.03.2012 

1120 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с 
ЕКАТТЕ00165,м.Топлика,им
от №026006 по КВС. 

Имот № 026006 (нула 
две две шест нула 
нула шест)  площ 
0,040 дка ( 
четиридесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - вр. неизп. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

3.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

932 1121 
09.03.2012 

1121 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Топлика ,имот 
№026005 
 по КВС. 

Имот № 026005 (нула 
две шест нула нула 
пет) с площ 0,194 дка 
(сто деведесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  вр. неизп. 
ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

14.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

933 1122 
09.03.2012 

1122 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Славчовица  ,имот 
№023017 по КВС. 

Имот № 023017 (нула 
две три нула едно 
седем) с площ 0,667 
дка (шестотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

68.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

934 1123 
09.03.2012 

1123 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Мочура ,имот 
№020056 

Имот № 020056 (нула 
две нула нула пет 
шест) с площ 3,576 
дка (три хиляди 
петстотин 

304.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 



по КВС. седемдесет и шест  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

935 1124 
09.03.2012 

1124 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Гюметата ,имот 
№019018 
по КВС. 

Имот № 019018 (нула 
едно девет нула едно 
осем) с площ 0,280  
дка (двеста и 
осемдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - наводнена  
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

31.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

936 1125 
09.03.2012 

1125 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Гюметата ,имот 
№018010 
по КВС. 

Имот № 018010 (нула 
едно осем нула едно 
нула) с площ 0,408 
дка (четиристотин и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - наводнена  
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

45.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

937 1126 
09.03.2012 

1126 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Бръчината,имот  
№017029 по КВС. 

Имот № 017029  
(нула едно седем 
нула две девет) с 
площ 0,154 дка (сто 
петдесет и четири  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - използв. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

2.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

938 1127 
09.03.2012 

1127 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Бръчината,имот 
№017012 
по КВС. 

Имот № 017012 (нула 
едно седем нула 
едно две) с площ 
0,301 дка (триста и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - използв. 

5.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

939 1128 
09.03.2012 

1128 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Бръчината,имот 
№017010 
по КВС. 

Имот № 017010 (нула 
едно седем нула 
едно нула) с площ 
0,571 дка (петстотин 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - използв. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

10.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

940 1129 
09.03.2012 

1129 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Над селото ,имот 
№016005 по КВС. 

Имот № 016005 (нула 
едно шест нула нула 
пет) с площ 0,486 дка 
(четиристотин 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

54.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

941 1130 
09.03.2012 

1130 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Над селото ,имот 
№015011 по КВС. 

Имот № 015011(нула 
едно пет нула едно 
едно) с площ 0,020 
дка (двадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

2.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

942 1131 
09.03.2012 

1131 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Над селото ,имот 
№015009  по КВС. 

Имот № 015009 (нула 
едно пет нула нула 
девет) с площ 0,586  
дка (петстотин 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 

65.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

943 1132 
09.03.2012 

1132 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165,м.Над селото ,имот 
№015008  по КВС. 

Имот № 015008 (нула 
едно пет нула нула 
осем) с площ 0,053 
дка (петдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

10.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

944 1133 
09.03.2012 

1133 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Над селото , имот 
№015003  по КВС. 

Имот № 015003 (нула 
едно пет нула нула 
три) с площ 0,688  дка 
(шестстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

139.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

945 1134 
20.03.2012 

1134 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Асарец ,имот 
№009028 по КВС. 

Имот № 009028 (нула 
нула девет нула две 
осем) с площ 6,959  
дка (шест хиляди 
деветстотин петдест 
и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

128,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

946 1135 
20.03.2012 

1135 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Мененкьово  с ЕКАТТЕ 
47812 ,м.Мемишица  ,имот 
№000099  по КВС. 

Имот № 000099 (нула 
нула нула нула девет 
девет) с площ 0,167 
дка (сто шестдесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

2.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

947 1136 
20.03.2012 

1136 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Миличини ливади ,имот 
№000139  по КВС. 

Имот № 000139 (нула 
нула нула едно три 
девет) с площ 1,542  
дка (хиляда 
петстотин 
четиредесет и два  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

187,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

948 1137 
20.03.2012 

1137 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Миличини ливади ,имот 
№000140 по КВС. 

Имот № 000140(нула 
нула нула едно 
четири нула) с площ 
0,133  дка (сто 
тридесет и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

16,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

949 1145 
20.03.2012 

1145 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Вокьовец, №008007  
 по КВС. 

Имот № 008007 (нула 
нула осем нула нула 
седем)  с площ 1,564  
дка  (хиляда 
петстотин шестдесет 
и четири  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ   (девета) 

28.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

950 1146 
20.03.2012 

1146 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Вокьовец, №008008 
 по КВС. 

Имот № 008008(нула 
нула осем нула нула 
осем)  с площ 1,439 
дка  (хиляда 
четиристотин 
тридесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ   (девета) 

26.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

951 1147 1147 обл. Пазарджик,общ. Имот № 009005(нула 90.10 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



20.03.2012 Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Асарец, №009005 
по КВС. 

нула девет нула нула 
пет)  с площ 4,898  
дка  (четири хиляди 
осемстотин 
деветдесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ   (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

952 1148 
20.03.2012 

1148 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Асарец, №009024 
 по КВС. 

Имот № 009024 (нула 
нула девет нула две 
четири)  с площ 2,080  
дка  (две хиляди и 
осемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ   (девета) 

38.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

953 1149 
20.03.2012 

1149 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Тръне поле ,имот 
№011083  по КВС. 

Имот № 011083 (нула 
едно едно нула осем 
три) с площ 4,728  дка 
(четири хиляди 
седемстотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

150,10лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

954 1150 
20.03.2012 

1150 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Тръне поле ,имот 
№011084  по КВС. 

Имот № 011084 (нула 
едно едно нула осем 
четири) с площ 1,499  
дка (хиляда 
четиристотин 
деведесет и девет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

47,60лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

955 1152 
20.03.2012 

1152 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 

Имот № 013003 (нула 
едно три нула нула 
три) с площ 17, 132 

425,60лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 



,м.Мемишица ,имот 
№013003  по КВС. 

дка (седемнадесет 
хиляди сто тридесет 
и два   кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

956 1156 
20.03.2012 

1156 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Дзукаша ,имот №018008 
по КВС. 

Имот № 018008(нула 
едно осем нула нула 
осем) с площ 2,951 
дка (две хиляди 
деветстотин педесет 
и един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

93,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

957 1157 
20.03.2012 

1157 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018010 по КВС. 

Имот № 018010(нула 
едно осем нула едно 
нула) с площ 1,784 
дка (хиляда 
седемстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

56,60лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

958 1158 
20.03.2012 

1158 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018012 по КВС. 

Имот № 018012 (нула 
едно осем нула едно 
две) с площ 1,610  
дка (хиляда шестотин 
и десет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

51,10лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

959 1159 
20.03.2012 

1159 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018014 по КВС. 

Имот № 018014 (нула 
едно осем нула едно 
четири) с площ 0,540  
дка (петстотин и 
четиредесет кв.м.) 

17,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

960 1160 
20.03.2012 

1160 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018019 по КВС. 

Имот № 018019 (нула 
едно осем нула едно 
девет) с площ 1,996  
дка (хиляда 
деветстотин 
деведесет и шест  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

63,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

961 1161 
20.03.2012 

1161 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018020 по КВС. 

Имот № 018020 (нула 
едно осем нула две 
нула) с площ 2,007 
дка (две хиляди и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

63,70лв Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

962 1162 
20.03.2012 

1162 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018027 по КВС. 

Имот № 018027 (нула 
едно осем нула две 
седем) с площ 1,014  
дка (хиляда и 
четиринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

32,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

963 1163 
20.03.2012 

1163 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018037 по КВС. 

Имот № 018037 (нула 
едно осем нула три 
седем) с площ 
0,761дка. 
(седемстотин 
шестдесет и един 
кв.м.) 

24,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

964 1164 
20.03.2012 

1164 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018041 по КВС. 

Имот № 018041(нула 
едно осем нула 
четири едно) с площ 
1,640 дка. (хиляда 
шестотин и 
четиредесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

52,10лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

965 1165 
20.03.2012 

1165 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018047 по КВС. 

Имот № 018047 (нула 
едно осем нула 
четири седем) с площ 
3,566  дка. (три 
хиляди петстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

113,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

966 1166 
20.03.2012 

1166 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018042 по КВС. 

Имот № 018042  
(нула едно осем нула 
четири две) с площ 
1,092  дка. (хиляда и 
деведесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

34,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

967 1167 
20.03.2012 

1167 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018053 по КВС. 

Имот № 018053  
(нула едно осем нула 
пет три ) с площ 0,436   
дка. (четиристотин 
тридесет и шест  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

13,80лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

968 1168 
20.03.2012 

1168 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018056 по КВС. 

Имот № 018056  
(нула едно осем нула 
пет шест) с площ 
1,429   дка. (хиляда 
четиристотин 
двадесет и шест  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

45,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

969 1169 
20.03.2012 

1169 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018058 по КВС. 

Имот № 018058  
(нула едно осем нула 
пет осем) с площ 
0,650   дка. (шестотин 
и педесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

20,60лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

970 1170 
20.03.2012 

1170 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018068  по КВС. 

Имот № 018068(нула 
едно осем нула шест  
осем) с площ 0,510  
дка. (петстотин и 
десет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

16,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

971 1171 
20.03.2012 

1171 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Керената,имот №018070   
по КВС. 

Имот № 018070 (нула 
едно осем нула 
седем нула) с площ 
0,471  дка. 
(четиристотин 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

14,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) " гр.София 

972 1172 
20.03.2012 

1172 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица ,имот 
№018093   по КВС. 

Имот № 018093  
(нула едно осем нула 
девет три) с площ 
0,792  дка. ( кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

25,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

973 1173 
20.03.2012 

1173 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Делигюровица ,имот 
№018080  по КВС. 

Имот № 018080  
(нула едно осем нула 
осем нула) с площ 
4,069  дка. ( четири 
хиляди шестдесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

129,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

974 1174 
20.03.2012 

1174 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица, имот 
№018091  по КВС. 

Имот № 018091 (нула 
едно осем нула девет 
едно) с площ 0,963 
дка. (деветстотин 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

30,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

975 1175 
20.03.2012 

1175 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица, имот 
№018099  по КВС. 

Имот № 018099 (нула 
едно осем нула девет 
девет) с площ 1,242 
дка. (хиляда двеста 
четиредесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

39,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

976 1176 1176 обл. Пазарджик, общ. Имот № 018100 (нула 38,40лв. Имотът се   Договор за Заповед 



20.03.2012 Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица, имот 
№018100  по КВС. 

едно осем едно нула 
нула) с площ 1,211 
дка. (хиляда двеста и 
еденадесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

977 1177 
20.03.2012 

1177 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица, имот 
№018105 по КВС. 

Имот № 018105(нула 
едно осем едно нула 
пет) с площ 0,474 дка. 
(четиристотин 
седемдесет и четири  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

15,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

978 1178 
20.03.2012 

1178 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица, имот 
№018118 по КВС. 

Имот № 018118(нула 
едно осем едно едно 
осем) с площ 1,288  
дка. (хиляда двеста 
осемдесет и осем  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

40,90лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

979 1179 
20.03.2012 

1179 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица, имот 
№018137 по КВС. 

Имот № 018137 (нула 
едно осем едно три 
седем) с площ 1,361 
дка. (хиляда триста 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

47,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

980 1180 
20.03.2012 

1180 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 

Имот № 018147 (нула 
едно осем едно 
четири седем) с площ 

8,90 ст. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 



,м.Змеьовица, имот 
№018147 по КВС. 

0,259 дка. (двеста 
педесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

981 1181 
20.03.2012 

1181 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Змеьовица, имот 
№018149 по КВС. 

Имот № 018149 (нула 
едно осем едно 
четири девет) с площ 
0,506 дка. (петстотин 
и шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

17,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

982 1182 
20.03.2012 

1182 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Делигьоровица, имот 
№018163 по КВС. 

Имот № 018163 (нула 
едно осем едно шест 
три) с площ 0,242 дка. 
(двеста четиредесет 
и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

8,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

983 1183 
20.03.2012 

1183 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Кацарски мост , имот 
№019001 по КВС. 

Имот № 019001 (нула 
едно девет нула нула 
едно) с площ 0,368 
дка. (триста 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -V  (пета) 

54,10лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

984 1184 
20.03.2012 

1184 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Кацарски мост , имот 
№019013 по КВС. 

Имот № 019013 (нула 
едно девет нула едно 
три ) с площ 0,787 
дка. (седемстотин 
осемдесет и седем 

115,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 



кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -V  (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

985 1185 
20.03.2012 

1185 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ47812 
,м.Кацарски мост , имот 
№020011 по КВС. 

Имот № 020011(нула 
две нула нула едно 
едно ) с площ 2,625  
дка. (две хиляди 
шестотин двадесет и 
пат кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -V  (пета) 

416,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

986 1186 
20.03.2012 

1186 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812 
,м.Ноновите ливади , имот 
№021008 по КВС. 

Имот № 021008 (нула 
две едно нула нула 
осем) с площ 1,744   
дка. (хиляда 
седемстотин 
четиредесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -VІ (шеста) 

194,90лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

987 1187 
20.03.2012 

1187 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812 
,м.Джабарски ливади , имот 
№022002 по КВС. 

Имот № 022002 (нула 
две две нула нула 
две) с площ 0,499 
дка. (четиристотин 
деведесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -VІ (шеста) 

55,80лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

988 1188 
20.03.2012 

1188 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812 
,м.Бахчите , имот №023046  
по КВС. 

Имот № 023046 (нула 
две три нула четири 
шест) с площ 0,073  
дка. (седемдесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 

8,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия -VІ (шеста) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

989 1189 
20.03.2012 

1189 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812 
,м.Бахчите , имот №023055  
по КВС. 

Имот № 023055(нула 
две три нула пет пет) 
с площ 0,735  дка. 
(седемстотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -VІ (шеста) 

82,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

990 1190 
20.03.2012 

1190 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Бахчите, имот № 023056 по 
КВС 

Имот № 023056 (нула 
две три нула пет 
шест) с площ 
0.506(петстотин и 
шест кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

56,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

991 1192 
20.03.2012 

1192 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Бахчите, имот № 023062 по 
КВС 

Имот № 023062 (нула 
две три нула шест 
две) с площ 
0.332(триста 
тридесет и два кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

40,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

992 1193 
20.03.2012 

1193 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Бахчите, имот № 023064 по 
КВС 

Имот № 023064 (нула 
две три нула шест 
четири) с площ 
0.126(сто двадесет и 
шест кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 

14,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІ (шеста) собственост земеделско 
производство
" гр.София 

993 1194 
20.03.2012 

1194 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Бахчите, имот № 023069 по 
КВС 

Имот № 023069 (нула 
две три нула шест 
девет) с площ 
0.162(сто шестдесет 
и два кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

19,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

994 1195 
20.03.2012 

1195 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Бахчите, имот № 023075 по 
КВС 

Имот № 023075 (нула 
две три нула седем 
пет) с площ 
1.415(хиляда 
четиристотин и 
петнадесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

158,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

995 1196 
20.03.2012 

1196 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Бахчите, имот № 023079 по 
КВС 

Имот № 023079 (нула 
две три нула седем 
девет) с площ 
1.083(хиляда и 
осемдесет и три 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

121,10лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

996 1197 
20.03.2012 

1197 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Бахчите, имот № 023085 по 
КВС 

Имот № 023085 (нула 
две три нула осем 
пет) с площ 
0.281(двеста 
осемдесет и един 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

31,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

997 1198 
20.03.2012 

1198 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Бахчите, имот № 023023 по 
КВС 

Имот № 023023 (нула 
две три нула две три) 
с площ 
0.508(петстотин и 
осем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

61,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

998 1199 
20.03.2012 

1199 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Бахчите, имот № 023027 по 
КВС 

Имот № 023027 (нула 
две три нула две 
седем) с площ 
0.081(осемдесет и 
един кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

9,80лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

999 1200 
20.03.2012 

1200 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Бахчите, имот № 023028 по 
КВС 

Имот № 023028 (нула 
две три нула две 
осем) с площ 
0.426(четиристотин 
двадесет и шест 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

47,60лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

100
0 

1201 
20.03.2012 

1201 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023040 
по КВС 

Имот № 023040(нула 
две три нула четири 
нула ) с площ 0.040 
(четиридесет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

4,90лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

100 1202 1202 обл. Пазарджик, общ. Имот № 023042 (нула 11,10 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



1 20.03.2012 Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023042 
по КВС 

две три нула четири 
две ) с площ 0.091 
(деведесет и един  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

100
2 

1203 
20.03.2012 

1203 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023045 
по КВС 

Имот № 023045 (нула 
две три нула четири 
пет ) с площ 0.314 
(триста и 
четиринадесет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

35,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

100
3 

1204 
20.03.2012 

1204 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023047 
по КВС 

Имот № 023047 (нула 
две три нула четири 
седем ) с площ 0.402 
(четиристотин и два 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

48,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

100
4 

1205 
20.03.2012 

1205 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023089 
по КВС 

Имот № 023089 (нула 
две три нула осем 
девет ) с площ 0.252 
(двеста педесет и два 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

30,60лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

100
5 

1206 
20.03.2012 

1206 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 

Имот № 023092 (нула 
две три нула девет 
две ) с площ 0.359 

44,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 



м. Бахчите, имот № 023092 
по КВС 

(триста  петдесет и 
девет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

100
6 

1207 
20.03.2012 

1207 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023095 
по КВС 

Имот № 023095 (нула 
две три нула девет 
пет ) с площ 0.668 ( 
шестотин шестдесет 
и осем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

81,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

100
7 

1208 
20.03.2012 

1208 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023104 
по КВС 

Имот № 023104 (нула 
две три едно нула 
четири ) с площ 0.406 
( четиристотин и шест 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

45.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

100
8 

1209 
20.03.2012 

1209 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023102 
по КВС 

Имот № 023102 (нула 
две три едно нула 
две ) с площ 4.634 ( 
четирихиляди 
шестотин тридесет и 
четири кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

518,00лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

100
9 

1210 
20.03.2012 

1210 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023103 
по КВС 

Имот № 023103 (нула 
две три едно нула 
две ) с площ 0.548 ( 
петстотин 
четиридесет и осем 

61,30лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 



кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

101
0 

1211 
20.03.2012 

1211 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023105 
по КВС 

Имот № 023105 (нула 
две три едно нула 
пет) с площ 0.402 
(четиристотин и два 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

44.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

101
1 

1212 
20.03.2012 

1212 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023109 
по КВС 

Имот № 023109 (нула 
две три едно нула 
девет ) с площ 2.080 ( 
две хиляди и 
осемдесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

232.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

101
2 

1213 
20.03.2012 

1213 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023111 
по КВС 

Имот № 023111 (нула 
две три едно едно 
едно ) с площ 2.604 ( 
две хиляди шестотин 
и четири кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

291,10лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

101
3 

1214 
20.03.2012 

1214 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023112 
по КВС 

Имот № 023112 (нула 
две три едно едно 
две ) с площ 0.975 ( 
деветстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 

107,00лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

101
4 

1215 
20.03.2012 

1215 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023117 
по КВС 

Имот № 023117 (нула 
две три едно едно 
седем ) с площ 0.283 ( 
двеста осемдесет и 
три кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

31,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

101
5 

1216 
20.03.2012 

1216 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Бахчите, имот № 023144 
по КВС 

Имот № 023144 (нула 
две три едно четири 
четири ) с площ 0.375 
( триста седемдесет 
и пет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

45,60лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

101
6 

1217 
20.03.2012 

1217 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Паликошарец, имот № 
024181 по КВС 

Имот № 024181 (нула 
две четири едно осем 
едно ) с площ 6.967 ( 
девет хиляди 
деветстотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

846,50лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

101
7 

1218 
20.03.2012 

1218 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Чоролеовица, имот № 
028366 по КВС 

Имот № 028366 (нула 
две осем три шест 
шест ) с площ 0.400 ( 
четиристотин кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

35,00лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІ(шеста) собственост земеделско 
производство
" гр.София 

101
8 

1219 
20.03.2012 

1219 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Под джабаревски ливаде, 
имот № 029002 по КВС 

Имот № 029002 (нула 
две девет нула нула 
две ) с площ 0.700 ( 
седемстотин кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

52,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

101
9 

1220 
20.03.2012 

1220 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Под джабаревски ливаде, 
имот № 029004 по КВС 

Имот № 029004 (нула 
две девет нула нула 
четири ) с площ 1.988 
( хиляда деветстотин 
осемдесет и осем  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

148,10лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

102
0 

1221 
20.03.2012 

1221 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Под джабаревски ливаде, 
имот № 029005 по КВС 

Имот № 029005 (нула 
две девет нула нула 
пет ) с площ 1.600 ( 
хиляда и шестотин 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

119,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

102
1 

1222 
20.03.2012 

1222 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Под джабаревски ливаде, 
имот № 029009 по КВС 

Имот № 029009 (нула 
две девет нула нула 
девет ) с площ 1.100 
(хиляда и сто кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

82,00лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

102
2 

1223 
20.03.2012 

1223 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Под джабаревски ливаде, 
имот № 029019 по КВС 

Имот № 029019 (нула 
две девет нула едно 
девет ) с площ 0.511 
(петстотин и 
единадесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

38,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

102
3 

1224 
20.03.2012 

1224 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Под джабаревски ливаде, 
имот № 029021 по КВС 

Имот № 029021 (нула 
две девет нула две 
едно ) с площ 1.000 
(хиляда кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

74,50лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

102
4 

1225 
20.03.2012 

1225 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Под джабаревски ливаде, 
имот № 029028 по КВС 

Имот № 029028 (нула 
две девет нула две 
осем ) с площ 0.866 
(осемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

64,50лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

102
5 

1226 
20.03.2012 

1226 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Под джабарски ливаде, 
имот № 029030 по КВС 

Имот № 029030 (нула 
две девет нула три 
нула ) с площ 0.502 
(петстотин и два 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

37,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

102 1227 1227 обл. Пазарджик, общ. Имот № 029055 (нула 67,10 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



6 20.03.2012 Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Под джабаревски ливаде, 
имот № 029055 по КВС 

две девет нула пет 
пет ) с площ 0.900 ( 
деветстотин кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

102
7 

1228 
20.03.2012 

1228 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Под джабаревски ливаде, 
имот № 029056 по КВС 

Имот № 029056 (нула 
две девет нула пет 
шест ) с площ 1.170 
(хиляда сто и 
седемдесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

87,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

102
8 

1229 
20.03.2012 

1229 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Манолов мост, имот № 
029060 по КВС 

Имот № 029060 (нула 
две девет нула шест 
нула ) с площ 0.746 
(седемстотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

83,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

102
9 

1230 
20.03.2012 

1230 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Керената мост, имот № 
030018 по КВС 

Имот № 030018 (нула 
три нула нула едно 
осем ) с площ 0.678 
(шестотин 
седемдесет и осем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

91,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

103
0 

1231 
20.03.2012 

1231 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 

Имот № 031001 (нула 
три едно нула нула 
едно ) с площ 2.899 ( 

92,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 



м. Орешака, имот № 031001 
по КВС 

две хиляди 
осемстотин 
деведесет и девет  
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

103
1 

1232 
20.03.2012 

1232 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Орешака, имот № 031007 
по КВС 

Имот № 031007 (нула 
три едно нула нула 
седем ) с площ 1.104 ( 
хиляда сто и четири 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

149,30лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

103
2 

1233 
20.03.2012 

1233 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Орешака, имот № 031008 
по КВС 

Имот № 031008 (нула 
три едно нула нула 
осем ) с площ 1.408 ( 
хиляда четиристотин 
и осем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

190,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

103
3 

1234 
23.03.2012 

1234 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Орешака, имот № 031009 
по КВС 

Имот № 031009 (нула 
три едно нула нула 
девет ) с площ 0.684 ( 
шестотин осемдесет 
и четири кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

92,50лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

103
4 

1235 
20.03.2012 

1235 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Керената, имот № 031010 
по КВС 

Имот № 031010 (нула 
три едно нула едно 
нула ) с площ 0.204 ( 
двеста и  четири 
кв.м.) дка 

27,60лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

103
5 

1236 
20.03.2012 

1236 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Орешака, имот № 031011 
по КВС 

Имот № 031011 (нула 
три едно нула едно 
едно ) с площ 0.164 ( 
сто шестдесет и 
четири кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

22,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

103
6 

1237 
20.03.2012 

1237 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Орешака, имот № 031012 
по КВС 

Имот № 031012 (нула 
три едно нула едно 
две ) с площ 1.589 ( 
хиляда петстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

214,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

103
7 

1238 
20.03.2012 

1238 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Орешака, имот № 031013 
по КВС 

Имот № 031013 (нула 
три едно нула едно 
три ) с площ 0.737 ( 
седемстотин 
тридесет и седем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

99,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

103
8 

1239 
20.03.2012 

1239 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Орешака, имот № 031015 
по КВС 

Имот № 031015 (нула 
три едно нула едно 
пет ) с площ 1.422 ( 
хиляда четиристотин 
двадесет и два кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 

192,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

103
9 

1240 
20.03.2012 

1240 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Орешака, имот № 031020 
по КВС 

Имот № 031020 (нула 
три едно нула две 
нула ) с площ 1.982( 
хиляда деветстотин 
осемдесет и два 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

268,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

104
0 

1241 
20.03.2012 

1241 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Орешака, имот № 031025 
по КВС 

Имот № 031025 (нула 
три едно нула две пет 
) с площ 0.838( 
осемстотин тридесет 
и осем кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

113,30лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

104
1 

1242 
20.03.2012 

1242 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Орешака, имот № 031026 
по КВС 

Имот № 031026 (нула 
три едно нула две 
шест ) с площ 1.861( 
хиляда осемстотин 
шестдесет и един 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

251,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

104
2 

1243 
20.03.2012 

1243 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Под джабарски ливаде, 
имот № 032068 по КВС 

Имот № 032068 (нула 
три  две нула шест 
осем ) с площ 0.453( 
четиристотин 
педесет и три  кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

50,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

104
3 

1244 
20.03.2012 

1244 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Миличини ливади, имот № 
033024 по КВС 

Имот № 033024 (нула 
три  три нула две 
четири ) с площ 
0.277( двеста 
седемдесет и седем 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

20,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

104
4 

1245 
20.03.2012 

1245 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Крайчинец, имот № 
034014 по КВС 

Имот № 034014 (нула 
три четири нула едно 
четири ) с площ 
0.913( деветстотин и 
тринадесет кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

162,50лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

104
5 

1246 
20.03.2012 

1246 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Крайчинец, имот № 
034019 по КВС 

Имот № 034019 (нула 
три четири нула едно 
девет) с площ 0.925( 
деветстотин 
двадесет и пет кв.м.) 
дка 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

167,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

104
6 

1249 
21.03.2012 

1249 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Герена, имот № 010058 по 
КВС 

Имот № 010058(нула 
едно нула нула пет 
осем) с площ 
1,101дка (хиляда сто 
и един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

196,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

104
7 

1250 
21.03.2012 

1250 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010074 по 
КВС 

Имот № 010074(нула 
едно нула нула 
седем четири) с площ 
0.800 дка 
(осемстотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

142,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

104
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1251 
21.03.2012 

1251 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010075 по 
КВС 

Имот № 010075(нула 
едно нула нула 
седем и пет) с площ 
1.600 дка (хиляда и 
шестстотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

284,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

104
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1252 
21.03.2012 

1252 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010085 по 
КВС 

Имот № 010085(нула 
едно нула нула осем 
пет) с площ 0.330 дка 
(триста и тридесет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

58,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

105
0 

1253 
21.03.2012 

1253 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010094 по 
КВС 

Имот № 010094(нула 
едно нула нула девет 
четири) с площ 0.401 
дка (четиристотин и 
един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

71,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

105 1254 1254 обл. Пазарджик, общ. Имот № 010148(нула 190,00 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



1 21.03.2012 Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010148 по 
КВС 

едно нула едно 
четири осем) с площ 
1.405 дка (хиляда 
четиристотин и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

105
2 

1255 
21.03.2012 

1255 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010184 по 
КВС 

Имот № 010184(нула 
едно нула едно осем 
четири) с площ 0.785 
дка (седемстотин 
осемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

106,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

105
3 

1256 
21.03.2012 

1256 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010200 по 
КВС 

Имот № 010200(нула 
едно нула две нула 
нула) с площ 0.147 
дка (сто четиридесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - лозе  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

47,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

105
4 

1257 
21.03.2012 

1257 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010201 по 
КВС 

Имот № 010201(нула 
едно нула две нула 
едно) с площ 1.200 
дка (хиляда и двеста 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

82,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

105
5 

1258 
21.03.2012 

1258 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 

Имот № 010208(нула 
едно нула две нула 
осем) с площ 0.395 

27,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 



м. Герена, имот № 010208 по 
КВС 

дка (триста  
деветдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

105
6 

1259 
21.03.2012 

1259 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010249 по 
КВС 

Имот № 010249(нула 
едно нула две четири 
девет) с площ 1.257 
дка (хиляда двеста 
петдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

86,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

105
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1260 
21.03.2012 

1260 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010292 по 
КВС 

Имот № 010292(нула 
едно нула две девет 
две) с площ 0.856 дка 
(осемстотин петдесет 
и шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - лозе  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

276,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

105
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1261 
21.03.2012 

1261 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010293 по 
КВС 

Имот № 010293(нула 
едно нула две девет 
три) с площ 0.442 дка 
(четиристотин 
четиридесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

30,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

105
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1262 
21.03.2012 

1262 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010294 по 
КВС 

Имот № 010294(нула 
едно нула две девет 
четири) с площ 0.500 
дка (петстотин кв.м.)  
Начин на трайно 

89,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 



ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

106
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1263 
21.03.2012 

1263 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010295 по 
КВС 

Имот № 010295(нула 
едно нула две девет 
пет) с площ 0.500 дка 
(петстотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - лозе  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

161,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

106
1 

1264 
21.03.2012 

1264 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010297 по 
КВС 

Имот № 010297(нула 
едно нула две девет 
седем) с площ 0.869 
дка (осемстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

154,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

106
2 

1265 
21.03.2012 

1265 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010298 по 
КВС 

Имот № 010298(нула 
едно нула две девет 
осем) с площ 0.327 
дка (триста двадесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

58,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

106
3 

1266 
21.03.2012 

1266 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010300 по 
КВС 

Имот № 010300(нула 
едно нула три нула 
нула) с площ 1.000 
дка (хиляда кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 

178,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

106
4 

1267 
21.03.2012 

1267 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Герена, имот № 010303 по 
КВС 

Имот № 010303(нула 
едно нула три нула 
три) с площ 0.300 дка 
(триста кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

40,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

106
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1268 
21.03.2012 

1268 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Умата , имот № 011010 по 
КВС. 

Имот № 011010 (нула 
едно едно нула едно 
нула) с площ 1.300 
дка (хиляда и триста 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

41,30лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1269 
21.03.2012 

1269 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Умата , имот № 011022 по 
КВС. 

Имот № 011022 (нула 
едно едно нула две 
две) с площ 0.800 дка 
(осемстотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

25,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

106
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1270 
21.03.2012 

1270 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Умата , имот № 011040 по 
КВС. 

Имот № 011040 (нула 
едно едно нула 
четири нула) с площ 
0.259 дка (двеста 
петдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

17,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

106
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1271 
21.03.2012 

1271 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Умата , имот № 011078 по 
КВС. 

Имот № 011078 (нула 
едно едно нула 
седем осем) с площ 
0.508 дка (петстотин 
и осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

27,40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1272 
21.03.2012 

1272 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Умата , имот № 011097 по 
КВС. 

Имот № 011097 (нула 
едно едно нула девет 
седем) с площ 0.300 
дка (триста кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

16,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

107
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1273 
21.03.2012 

1273 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Тръне поле , имот № 
012067 по КВС. 

Имот № 012067 (нула 
едно две нула шест 
седем) с площ 0.400 
дка (четиристотин 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

27,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1274 
21.03.2012 

1274 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Тръне поле , имот № 
012117 по КВС. 

Имот № 012117 (нула 
едно две едно едно 
седем) с площ 0.692 
дка (шестстотин 
деветдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

43,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

107
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1275 
21.03.2012 

1275 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Тръне поле , имот № 
012167 по КВС. 

Имот № 012167 (нула 
едно две едно шест 
седем) с площ 2.500 
дка (две хиляди и 
петстотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

135,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1276 
21.03.2012 

1276 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Тръне поле , имот № 
012184 по КВС. 

Имот № 012184 (нула 
едно две едно осем 
четири) с площ 0.187 
дка (сто осемдесет и 
седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

11,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

107
4 

1277 
21.03.2012 

1277 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Тръне поле , имот № 
012220  по КВС. 

Имот № 012220 (нула 
едно две две две 
нула) с площ 2.123 
дка (две хиляди сто 
двадесет и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

52,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

107
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1278 
21.03.2012 

1278 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Тръне поле , имот № 
012225  по КВС. 

Имот № 012225 (нула 
едно две две две пет) 
с площ 1.500 дка 
(хиляда и петстотин 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

81,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

107 1279 1279 обл. Пазарджик, общ. Имот № 012234 (нула 58,40 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



6 21.03.2012 Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Тръне поле , имот № 
012234  по КВС. 

едно две две три 
четири) с площ 
1.082дка (хиляда и 
осемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1280 
21.03.2012 

1280 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Тръне поле , имот № 
012246  по КВС. 

Имот № 012246 (нула 
едно две две четири 
шест) с площ 1.493 
дка (хиляда 
четиристотин 
деветдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

94,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1281 
21.03.2012 

1281 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Тръне поле , имот № 
012251  по КВС. 

Имот № 012251 (нула 
едно две две пет 
едно) с площ 0.200 
дка (двеста кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

12,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1282 
23.03.2012 

1282 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Тръне поле , имот № 
012256  по КВС. 

Имот № 012256 (нула 
едно две две пет 
шест) с площ 0.399 
дка (триста 
деветдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

21.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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0 

1283 
23.03.2012 

1283 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 

Имот № 012257 (нула 
едно две две пет 
седем) с площ 1.077 

58,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 



м. Тръне поле , имот № 
012257  по КВС. 

дка (хиляда 
седемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
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1284 
23.03.2012 

1284 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви , имот № 
014001 по КВС 

Имот № 014001 (нула 
едно четири нула 
нула едно) с площ 
0,118 дка (сто и 
осемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

4,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1285 
23.03.2012 

1285 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви , имот № 
014008 по КВС 

Имот № 014008 (нула 
едно четири нула 
нула осем) с площ 
0,310  дка (триста и 
десет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

13,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1286 
23.03.2012 

1286 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви , имот № 
014040 по КВС. 

Имот № 014040 (нула 
едно четири нула 
четири нула) с площ 
0,300  дка (триста  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

14,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1287 
23.03.2012 

1287 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви , имот № 
014049 по КВС. 

Имот № 014049 (нула 
едно четири нула 
четири девет) с площ 
0,300  дка (триста  
кв.м.)  

14,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
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1288 
23.03.2012 

1288 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви , имот № 
014050 по КВС. 

Имот № 014050(нула 
едно четири нула пет 
нула) с площ 0,500  
дка (петстотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

24,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1289 
23.03.2012 

1289 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви , имот № 
014066  по КВС. 

Имот № 014066 (нула 
едно четири нула 
шест шест) с площ 
9,701 дка (девет 
хиляди седемстотин 
и един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

241,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1290 
23.03.2012 

1290 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви , имот № 
014069 по КВС. 

Имот № 014069 (нула 
едно четири нула 
шест девет) с площ 
4,929 дка (четири 
хиляди деветстотин 
двадесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

186,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1291 
23.03.2012 

1291 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви , имот № 
014079 по КВС. 

Имот № 014079 (нула 
едно четири нула 
седем девет) с площ 
0,367 дка (триста 
шестдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 

16,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

108
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1292 
23.03.2012 

1292 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви , имот № 
015002 по КВС. 

Имот № 015002 (нула 
едно пет нула нула 
две) с площ 3,050 дка 
(три хиляди и 
петдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

147,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1293 
23.03.2012 

1293 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица , имот № 015003 
по КВС. 

Имот № 015003 (нула 
едно пет нула нула 
три) с площ 0,540 дка 
(петстотин и 
четиредесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

26,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1294 
23.03.2012 

1294 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица , имот № 015006 
по КВС. 

Имот № 015006 (нула 
едно пет нула нула 
шест) с площ 0,800 
дка (осемстотин 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

38,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1295 
23.03.2012 

1295 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица , имот № 015008 
по КВС. 

Имот № 015008 (нула 
едно пет нула нула 
осем) с площ 1,818 
дка ( хиляда 
осемстотин и 
осемнадесет  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

87,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 
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1296 
23.03.2012 

1296 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица , имот № 015011 
по КВС. 

Имот № 015011 (нула 
едно пет нула едно 
едно) с площ 0,753 
дка ( седемстотин 
петдесет и три  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

36,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1297 
23.03.2012 

1297 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица , имот № 015129 
по КВС. 

Имот № 015129(нула 
едно пет едно две 
девет) с площ 1,380  
дка ( хиляда триста и 
осемдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

66,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1298 
23.03.2012 

1298 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица , имот № 015141 
по КВС. 

Имот № 015141 (нула 
едно пет едно четири 
едно) с площ 0,208  
дка (двеста и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 10,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1299 
23.03.2012 

1299 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица , имот № 015185 
по КВС. 

Имот № 015185 (нула 
едно пет едно осем 
пет) с площ 0, 734  
дка (седемстотин 
тридесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

35,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

109
7 

1300 
23.03.2012 

1300 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Орешака , имот № 016044 
по КВС. 

Имот № 016044 (нула 
едно шест нула 
четири четири) с 
площ 0, 838  дка 
(осемстотин тридесет 
и осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

113,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

109
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1301 
23.03.2012 

1301 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Орешака , имот № 016053 
по КВС. 

Имот № 016053(нула 
едно шест нула пет 
три) с площ 1,446  дка 
(хиляда четиристотин 
четиредесет и шест  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

195,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

109
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1302 
23.03.2012 

1302 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Орешака , имот № 016057 
по КВС. 

Имот № 016057 (нула 
едно шест нула пет 
седем) с площ 3,001  
дка (три хиляди и 
един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

405,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

110
0 

1303 
23.03.2012 

1303 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Печи крак , имот № 017004 
по КВС. 

Имот № 017004 (нула 
едно седем нула 
нула четири) с площ 
0,579  дка (петстотин 
седемдесет и девет  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

64,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

110 1304 1304 обл. Пазарджик, общ. Имот № 025067 (нула 100,60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



1 23.03.2012 Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чалтиците , имот №025067  
по КВС. 

две пет нула шест 
седем) с площ 0, 900  
дка (деветстотин 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

110
2 

1305 
23.03.2012 

1305 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чалтиците , имот № 
025073  по КВС. 

Имот № 025073 (нула 
две пет нула седем 
три) с площ 0,600  дка 
(шестотин  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

61,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

110
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1306 
23.03.2012 

1306 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чалтиците , имот № 
025084  по КВС. 

Имот № 025084 (нула 
две пет нула осем 
четири) с площ 0,300  
дка (триста кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

33,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

110
4 

1307 
23.03.2012 

1307 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чалтиците , имот № 
025089  по КВС. 

Имот № 025089 (нула 
две пет нула осем 
девет) с площ 0,304  
дка (триста и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

34,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

110
5 

1308 
23.03.2012 

1308 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 

Имот № 025118 (нула 
две пет едно едно 
осем) с площ 0,100 

11,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 



м.Чалтиците , имот № 
025118  по КВС. 

дка (сто  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

110
6 

1309 
23.03.2012 

1309 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чалтиците , имот № 
025136  по КВС. 

Имот № 025136 (нула 
две пет едно три 
шест) с площ 0,500 
дка (петстотин  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

51,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

110
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1310 
23.03.2012 

1310 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Каваклъка , имот № 026007  
по КВС. 

Имот № 026007 (нула 
две шест нула нула 
седем) с площ 0,900  
дка (деветстотин  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

78,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

110
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1311 
23.03.2012 

1311 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Каваклъка , имот № 026016  
по КВС. 

Имот № 026016 (нула 
две шест нула едно 
шест) с площ 4,800  
дка (четири хиляди и 
осемстотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

419,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

110
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1312 
23.03.2012 

1312 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Каваклъка , имот № 026018  
по КВС. 

Имот № 026018 (нула 
две шест нула едно 
осем) с площ 1,200 
дка (хиляда и двеста  
кв.м.)  

122,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

111
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1314 
23.03.2012 

1314 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Каваклъка , имот № 026051  
по КВС. 

Имот № 026051 (нула 
две шест нула пет 
едно ) с площ 1,000 
дка (хиляда  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

87,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

111
1 

1315 
23.03.2012 

1315 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Каваклъка , имот № 026052  
по КВС. 

Имот № 026052 (нула 
две шест нула пет 
две ) с площ 0,397 
дка (триста 
деветдесет и седем  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

40.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

111
2 

1316 
23.03.2012 

1316 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Мерите , имот № 027041  
по КВС. 

Имот № 027041 (нула 
две седем нула 
четири едно ) с площ 
1,109 дка ( хиляда сто 
и девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

97,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

111
3 

1317 
23.03.2012 

1317 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Мерите , имот № 027042  
по КВС. 

Имот № 027042 (нула 
две седем нула 
четири две ) с площ 
1,199 дка ( хиляда сто 
деветдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 

104,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

111
4 

1318 
23.03.2012 

1318 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Мерите , имот № 027044  
по КВС. 

Имот № 027044 (нула 
две седем нула 
четири четири ) с 
площ 0,475 дка ( 
четиристотин 
седемдесет и пет  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

41,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

111
5 

1319 
23.03.2012 

1319 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Мерите , имот № 027067  
по КВС. 

Имот № 027067 (нула 
две седем нула шест 
седем ) с площ 3,089 
дка ( три хиляди 
осемдесет и девет  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

270,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

111
6 

1320 
23.03.2012 

1320 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Мерите , имот №027076  
по КВС. 

Имот № 027076 (нула 
две седем нула 
седем шест) с площ 
1.000  дка (хиляда 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

87,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

111
7 

1321 
23.03.2012 

1321 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Мерите , имот №027081  
по КВС. 

Имот № 027081 (нула 
две седем нула осем 
едно) с площ 0.800  
дка (осемстотин  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

70,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІ (шеста) собственост земеделско 
производство
" гр.София 

111
8 

1322 
23.03.2012 

1322 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Мерите , имот №027101  
по КВС. 

Имот № 027101 (нула 
две седем едно нула 
едно) с площ 0.700  
дка (седемстотин  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

61,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

111
9 

1323 
23.03.2012 

1323 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Мерите , имот №027123  
по КВС. 

Имот № 027123 (нула 
две седем едно две 
три) с площ 1.728  дка 
(хиляда седемстотин 
двадесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

176,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

112
0 

1324 
23.03.2012 

1324 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Мерите , имот №027131  
по КВС. 

Имот № 027131 (нула 
две седем едно три 
едно) с площ 0.483  
дка (четиристотин 
осемдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

49,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

112
1 

1325 
23.03.2012 

1325 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Мерите , имот №027180  
по КВС. 

Имот № 027180 (нула 
две седем едно осем 
нула) с площ 1.400  
дка (хиляда и 
четиристотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

142,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

112
2 

1326 
23.03.2012 

1326 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Мерите , имот №027240  
по КВС. 

Имот № 027240 (нула 
две седем две четири 
нула) с площ 0.900  
дка (деветстотин 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

78,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

112
3 

1327 
23.03.2012 

1327 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Мерите , имот №027244  
по КВС. 

Имот № 027244 (нула 
две седем две четири 
четири) с площ 0.228  
дка (двеста двадесет 
и осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

23,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

112
4 

1328 
23.03.2012 

1328 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот 
№028079  по КВС. 

Имот № 028079 (нула 
две осем нула седем 
девет) с площ 1.000  
дка (хиляда кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

87,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

112
5 

1329 
23.03.2012 

1329 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот 
№028084  по КВС. 

Имот № 028084 (нула 
две осем нула осем 
четири) с площ 0.500  
дка (петстотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

43,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

112 1330 1330 обл. Пазарджик, общ. Имот № 028146 (нула 43,70 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



6 23.03.2012 Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот 
№028146  по КВС. 

две осем едно четири 
шест) с площ 0.500  
дка (петстотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

112
7 

1331 
23.03.2012 

1331 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот 
№028161  по КВС. 

Имот № 028161 (нула 
две осем едно шест 
едно) с площ 1.600  
дка (хиляда и 
шестстотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

140,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

112
8 

1332 
23.03.2012 

1332 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот 
№028175  по КВС. 

Имот № 028175 (нула 
две осем едно седем 
пет) с площ 0, 700  
дка (седемстотин 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

61,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

112
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1333 
23.03.2012 

1333 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028203  по КВС. 

Имот № 028203 (нула 
две осем две нула 
три ) с площ 0,200 дка 
( двеста  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

17,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

113
0 

1334 
23.03.2012 

1334 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 

Имот № 028210 (нула 
две осем две едно 
нула ) с площ 3,100 

271,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 



м.Чоролеовица , имот № 
028210  по КВС. 

дка ( три хиляди и сто  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

113
1 

1335 
23.03.2012 

1335 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028221  по КВС. 

Имот № 028221 (нула 
две осем две две 
едно ) с площ 0,405 
дка ( четиристотин и 
пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

35,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

113
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1336 
23.03.2012 

1336 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028242  по КВС. 

Имот № 028242 (нула 
две осем две четири 
две ) с площ 0,188 
дка ( сто осемдесет и 
осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

16,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

113
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1337 
23.03.2012 

1337 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028256  по КВС. 

Имот № 028256 (нула 
две осем две пет 
шест ) с площ 0,855 
дка ( осемстотин 
педесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

74,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

113
4 

1338 
23.03.2012 

1338 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028279  по КВС. 

Имот № 028279 (нула 
две осем две седем 
девет ) с площ 1,736 
дка ( хиляда 
седемстотин 

151,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 



тридесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

113
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1339 
23.03.2012 

1339 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028296  по КВС. 

Имот № 028296 (нула 
две осем две девет 
шест  ) с площ 2,000 
дка ( две хиляди  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

211,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

113
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1340 
23.03.2012 

1340 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028307  по КВС. 

Имот № 028307 (нула 
две осем три нула 
седем  ) с площ 0,600 
дка ( шестотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

52,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

113
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1341 
23.03.2012 

1341 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028309  по КВС. 

Имот № 028309 (нула 
две осем три нула 
девет  ) с площ 0,850 
дка ( осемстотин и 
петдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

74,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

113
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1342 
23.03.2012 

1342 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028326  по КВС. 

Имот № 028326 (нула 
две осем три две 
шест  ) с площ 4,086 
дка ( четири хиляди 
осемдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 

357,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

113
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1343 
23.03.2012 

1343 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028329  по КВС. 

Имот № 028329 (нула 
две осем три две 
девет  ) с площ 2,534 
дка ( две хиляди 
петстотин тридесет и 
четири  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

221,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

114
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1344 
23.03.2012 

1344 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028332  по КВС. 

Имот № 028332 (нула 
две осем три три две  
) с площ 1,000 дка ( 
хиляда кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

87,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

114
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1345 
23.03.2012 

1345 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028339  по КВС. 

Имот № 028339 (нула 
две осем три три 
девет  ) с площ 3,999 
дка (три хиляди 
деветстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

423,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1346 
23.03.2012 

1346 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028349  по КВС. 

Имот № 028349 (нула 
две осем три четири 
девет  ) с площ 1,638 
дка (хиляда шестотин 
тридесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

143,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

114
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1347 
23.03.2012 

1347 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028357  по КВС. 

Имот № 028357 (нула 
две осем три пет 
седем  ) с площ 7,531 
дка (седем хиляди 
петстотин тридесет и 
един  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

658,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

114
4 

1348 
23.03.2012 

1348 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028360  по КВС. 

Имот № 028360 (нула 
две осем три шест 
нула  ) с площ 0,944 
дка (деветстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

70,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

114
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1349 
23.03.2012 

1349 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Менекьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица , имот № 
028364  по КВС. 

Имот № 028364(нула 
две осем три шест 
четири  ) с площ 0,300 
дка (триста кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

26,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

114
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1350 
23.03.2012 

1350 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Младенов валог 
,имот №000083 по КВС. 

Имот № 000083 (нула 
нула нула нула осем 
три) с площ 4.836  дка 
(четири хиляди 
осемстотин тридесет 
и шест  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

116.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

114
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1351 
26.03.2012 

1351 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Гроба,имот 
№001003 по КВС. 

Имот № 001003 (нула 
нула едно нула нула 
три) с площ 1,776  дка 
(хиляда седемстотин 
седемдесет и шест  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

48,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1352 
26.03.2012 

1352 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Сапунковец ,имот 
№001004 по КВС. 

Имот № 001004 (нула 
нула едно нула нула 
четири) с площ 5,937  
дка (пет хиляди 
деветстотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

162,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

114
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1353 
26.03.2012 

1353 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Сапунковец ,имот 
№001006 по КВС. 

Имот № 001006 (нула 
нула едно нула нула 
шест) с площ 9,560  
дка (девет хиляди 
петстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

153,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1354 
26.03.2012 

1354 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Сапунковец ,имот 
№001008 по КВС. 

Имот № 001008 (нула 
нула едно нула нула 
осем ) с площ 9,560  
дка (девет хиляди 
петстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

60,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:5354/29.
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1355 
26.03.2012 

1355 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Сапунковец ,имот 
№001011 по КВС. 

Имот № 001011 (нула 
нула едно нула едно 
едно ) с площ 2,501  
дка (две хиляди 
петстотин и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

68,30лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

115
2 

1356 
26.03.2012 

1356 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Сапунковец ,имот 
№001013 по КВС. 

Имот № 001013 (нула 
нула едно нула едно 
три ) с площ 4,425  
дка (четири хиляди 
четиристотин 
двадесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

71,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

115
3 

1357 
26.03.2012 

1357 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Сапунковец ,имот 
№001023 по КВС. 

Имот № 001023 (нула 
нула едно нула две 
три ) с площ 1,140  
дка (хиляда сто и 
четиридесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

31,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

115
4 

1358 
26.03.2012 

1358 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Изворите ,имот 
№002011 по КВС. 

Имот № 002011 (нула 
нула две нула едно 
едно ) с площ 2,522  
дка (две хиляди 
петстотин двадесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

68,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

115 1359 1359 обл. Пазарджик, общ. Имот № 002012 (нула 79,40 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



5 26.03.2012 Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Изворите ,имот 
№002012 по КВС. 

нула две нула едно 
две ) с площ 2,907  
дка (две хиляди 
деветстотин и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

115
6 

1360 
26.03.2012 

1360 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Изворите ,имот 
№002013 по КВС. 

Имот № 002013 (нула 
нула две нула едно 
три ) с площ 7,620  
дка (седем хиляди 
шестотин и двадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

122,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

115
7 

1361 
26.03.2012 

1361 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Изворите ,имот 
№002014 по КВС. 

Имот № 002014 (нула 
нула две нула едно 
четири ) с площ 4,138  
дка (четири хиляди 
сто тридесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

113,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

115
8 

1362 
26.03.2012 

1362 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Кутловец ,имот 
№003001 по КВС. 

Имот № 003001 (нула 
нула три нула нула 
едно) с площ 0,900  
дка (деветстотин 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

24,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

115
9 

1363 
26.03.2012 

1363 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 

Имот № 003020 (нула 
нула три нула две 
нула)  с площ 5,954  

162,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



24414,м.Кутловец ,имот 
№003020 по КВС. 

дка (пет хиляди 
деветстотин 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

116
0 

1364 
26.03.2012 

1364 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Кутловец ,имот 
№003023 по КВС. 

Имот № 003023 (нула 
нула три нула две 
три)  с площ 5,681  
дка (пет хиляди 
шестотин осемдесет 
и един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

155,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

116
1 

1365 
26.03.2012 

1365 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Кутловец ,имот 
№003024 по КВС. 

Имот № 003024 (нула 
нула три нула две 
три)  с площ 3,763  
дка (три хиляди 
седемстотин 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

102,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

116
2 

1366 
26.03.2012 

1366 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Кутловец ,имот 
№003025 по КВС. 

Имот № 003025 (нула 
нула три нула две 
пет)  с площ 1,246  
дка (хиляда двеста 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

34,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

116
3 

1367 
26.03.2012 

1367 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 

Имот № 003026 (нула 
нула три нула две 
шест)  с площ 2,561  

69,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



24414,м.Кутловец ,имот 
№003026 по КВС. 

дка (две хиляди 
петстотин шестдесет 
и един   кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

116
4 

1368 
26.03.2012 

1368 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Кутловец ,имот 
№003027 по КВС. 

Имот № 003027 (нула 
нула три нула две 
седем)  с площ 3,777  
дка (три хиляди 
седемстотин 
седемдесет и седем  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

103,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

116
5 

1369 
26.03.2012 

1369 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Кутловец ,имот 
№003029 по КВС. 

Имот № 003029(нула 
нула три нула две 
девет)  с площ 2,031 
дка (две хиляди 
тридесет и един  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

55,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

116
6 

1372 
26.03.2012 

1372 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Ганчовица ,имот 
№005018 по КВС. 

Имот № 005018(нула 
нула пет нула едно 
осем)  с площ 2,802 
дка (две хиляди 
осемстотин и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

76,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

116
7 

1373 
26.03.2012 

1373 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Ганчовица ,имот 

Имот № 005019(нула 
нула пет нула едно 
девет)  с площ 2,119 
дка (две хиляди сто и 

34,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



№005019 по КВС. деветнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

116
8 

1374 
26.03.2012 

1374 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Ганчовица ,имот 
№005020 по КВС. 

Имот № 005020(нула 
нула пет нула две 
нула)  с площ 4,927 
дка (четири хиляди 
деветстотин 
двадесет и седим 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

134,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

116
9 

1375 
26.03.2012 

1375 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Ганчовица ,имот 
№005021 по КВС. 

Имот № 005021(нула 
нула пет нула две 
едно)  с площ 0,434 
дка (четиристотин  
тридесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

11,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

117
0 

1376 
26.03.2012 

1376 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Ганчовица ,имот 
№005022 по КВС. 

Имот № 005022(нула 
нула пет нула две 
две)  с площ 1,294 
дка (хиляда двеста 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

35,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

117
1 

1377 
26.03.2012 

1377 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Ганчовица ,имот 
№005024 по КВС. 

Имот № 005024(нула 
нула пет нула две 
четири)  с площ 2,889 
дка (две хиляди 
осемстотин 

78,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



осемдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

117
2 

1378 
26.03.2012 

1378 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Клепалото,имот 
№006019 по КВС. 

Имот № 006019(нула 
нула шест нула едно 
девет)  с площ 3,700 
дка (три хиляди и 
седемстотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

59,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

117
3 

1379 
26.03.2012 

1379 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Клепалото ,имот 
№006028 по КВС. 

Имот № 006028(нула 
нула шест нула две 
осем)  с площ 2,283 
дка (две хиляди 
двеста осемдесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

42,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

117
4 

1380 
26.03.2012 

1380 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Клепалото ,имот 
№006029 по КВС. 

Имот № 006029(нула 
нула шест нула две 
девет)  с площ 3,777 
дка (три хиляди 
седемстотин 
седемдесет и седем  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

69,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

117
5 

1381 
26.03.2012 

1381 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Клепалото ,имот 
№006030 по КВС. 

Имот № 006030(нула 
нула шест нула три 
нула)  с площ 4,244 
дка (четири хиляди 
двеста четиридесет и 
четири кв.м.) 

68,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

117
6 

1382 
26.03.2012 

1382 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Клепалото ,имот 
№006032 по КВС. 

Имот № 006032(нула 
нула шест нула три 
две)  с площ 0,590 
дка (петстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

16,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

117
7 

1383 
26.03.2012 

1383 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Рамно боре,имот 
№006033 по КВС. 

Имот № 006033(нула 
нула шест нула три 
три)  с площ 0,504 дка 
(петстотин и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

13,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

117
8 

1384 
26.03.2012 

1384 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Рамно боре , имот 
№ 006034 по КВС. 

Имот № 006034(нула 
нула шест нула три 
четири)  с площ 1.308 
дка (хиляда триста и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

21,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

117
9 

1385 
26.03.2012 

1385 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Рамно боре ,имот 
№ 006035 по КВС. 

Имот № 006035(нула 
нула шест нула три 
пет)  с площ 4.810 дка 
(четири хиляди 
осемстотин и десет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 

88,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

118
0 

1386 
26.03.2012 

1386 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Рамно боре , имот 
№ 006036 по КВС. 

Имот № 006036(нула 
нула шест нула три 
шест)  с площ 9.135 
дка (девет хиляди сто 
тридесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

168,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

118
1 

1387 
26.03.2012 

1387 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Рамно боре ,имот 
№ 006037 по КВС. 

Имот № 006037(нула 
нула шест нула три 
седем)  с площ 4.158 
дка (четири хиляди 
сто петдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

113,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

118
2 

1388 
26.03.2012 

1388 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Рамно боре ,имот 
№ 006038 по КВС. 

Имот № 006038(нула 
нула шест нула три 
осем)  с площ 1.904 
дка (хиляда 
деветстотин и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

35,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

118
3 

1389 
26.03.2012 

1389 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Рамно боре ,имот 
№ 006039 по КВС. 

Имот № 006039(нула 
нула шест нула три 
девет)  с площ 1.493 
дка (хиляда 
четиристотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

24,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

производство
" гр.София 

118
4 

1390 
26.03.2012 

1390 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Рамно боре ,имот 
№ 006040 по КВС. 

Имот № 006040(нула 
нула шест нула 
четири нула)  с площ 
0.798 дка 
(седемстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

118
5 

1391 
26.03.2012 

1391 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Свирчовец ,имот № 
007021 по КВС. 

Имот № 007021(нула 
нула седем нула две 
едно)  с площ 0.929 
дка (деветстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

17,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

118
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1392 
26.03.2012 

1392 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Свирчовец ,имот № 
007023 по КВС. 

Имот № 007023(нула 
нула седем нула две 
три)  с площ 1.153 дка 
(хиляда сто петдесет 
и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

21,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

118
7 

1393 
26.03.2012 

1393 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Свирчовец ,имот № 
007024 по КВС. 

Имот № 007024(нула 
нула седем нула две 
четири)  с площ 6.277 
дка (шест хиляди 
двеста седемдесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

115,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



118
8 

1394 
26.03.2012 

1394 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Свирчовец ,имот № 
007025 по КВС. 

Имот № 007025(нула 
нула седем нула две 
пет)  с площ 0.324 дка 
(триста двадесет и 
четири  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

6,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

118
9 

1395 
26.03.2012 

1395 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Свирчовец ,имот № 
007026 по КВС. 

Имот № 007026(нула 
нула седем нула две 
шест)  с площ 1.502 
дка (хиляда 
петстотин и два  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

27,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

119
0 

1396 
26.03.2012 

1396 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Вокьовец, имот № 008003 
по КВС. 

Имот № 008003(нула  
нула осем нула нула 
три) с площ 1.858  дка 
(хиляда  осемстотин 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

34,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

119
1 

1397 
26.03.2012 

1397 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Вокьовец, имот № 008005 
по КВС. 

Имот № 008005(нула  
нула осем нула нула 
пет) с площ 4.951  дка 
(четири хиляди  
деветстотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

154,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

119 1398 1398 обл. Пазарджик, общ. Имот № 009025(нула  71,80 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



2 26.03.2012 Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Асарец, имот № 009025 по 
КВС. 

нула девет нула две 
пет) с площ 3.900  дка 
(три хиляди и 
деветстотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

119
3 

1399 
26.03.2012 

1399 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Асарец, имот №009026 по 
КВС. 

Имот № 009026(нула  
нула девет нула две 
шест) с площ 3.491  
дка (три хиляди 
четиристотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

108,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

119
4 

1400 
26.03.2012 

1400 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Асарец, имот №009027 по 
КВС. 

Имот № 009027(нула  
нула девет нула две 
седем) с площ 3.653  
дка (три хиляди 
шестстотин петдесет 
и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

67,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

119
5 

1401 
26.03.2012 

1401 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Асарец, имот №009029 по 
КВС. 

Имот № 009029(нула  
нула девет нула две 
девет) с площ 2.738  
дка (две хиляди 
седемстотин 
тридесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

50,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

119
6 

1402 
26.03.2012 

1402 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 009030(нула  
нула девет нула три 

42,40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Асарец, имот №009030 по 
КВС. 

нула) с площ 2.303  
дка (две хиляди 
триста и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

119
7 

1403 
26.03.2012 

1403 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Асарец, имот №009032 по 
КВС. 

Имот № 009032(нула  
нула девет нула три 
две) с площ 2.414  
дка (две хиляди 
четиристотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

75,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

119
8 

1404 
26.03.2012 

1404 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Асарец, имот №009034 по 
КВС. 

Имот № 009034(нула  
нула девет нула три 
четири) с площ 1.920  
дка (хиляди 
деветстотин и 
двадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

35,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

119
9 

1405 
26.03.2012 

1405 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Асарец, имот №009035 по 
КВС. 

Имот № 009035(нула  
нула девет нула три 
пет) с площ 2.779  дка 
(две хиляди 
седемстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

51,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

120
0 

1406 
26.03.2012 

1406 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Асарец, имот 

Имот № 009037(нула  
нула девет нула три 
седем) с площ 1.822  
дка (хиляди 

33,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



№009037 по КВС. осемстотин двадесет 
и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

120
1 

1407 
26.03.2012 

1407 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Радова нива, имот 
№010006 по КВС. 

Имот № 010006(нула 
едно нула нула нула 
шест) с площ 3.456  
дка (три хиляди 
четиристотин 
петдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

71,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

120
2 

1408 
26.03.2012 

1408 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Радова нива, имот 
№ 011016 по КВС. 

Имот № 011016(нула 
едно едно нула едно 
шест) с площ 4.158  
дка (четири хиляди 
сто петдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

86,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

120
3 

1409 
26.03.2012 

1409 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Радова нива, имот 
№011017 по КВС. 

Имот № 011017(нула 
едно едно нула едно 
седем) с площ 3.224  
дка (три хиляди 
двеста двадесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

66,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

120
4 

1410 
26.03.2012 

1410 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Радова нива, имот 
№011018 по КВС. 

Имот № 011018 (нула 
едно едно нула едно 
осем) с площ 8.383  
дка (осем хиляди 
триста осемдесет и 
три кв.м.) 

173,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

120
5 

1411 
28.03.2012 

1411 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Скаликата, имот № 
039006 по КВС. 

Имот № 039006 (нула 
три девет нула нула 
шест ) с площ 4.513  
дка (четири хиляди 
петстотин и 
тринадесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

109.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

120
6 

1412 
28.03.2012 

1412 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Делика, имот № 
039015 по КВС. 

Имот № 039015 (нула 
три девет нула едно 
пет ) с площ 3.250  
дка (три хиляди 
двеста и педесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

86.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

120
7 

1413 
28.03.2012 

1413 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Луковец, имот № 
039018 по КВС. 

Имот № 039018 (нула 
три девет нула едно 
осем ) с площ 3.592  
дка (три хиляди 
петстотин деведест и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

86.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

120
8 

1414 
28.03.2012 

1414 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Луковец, имот № 
039019 по КВС. 

Имот № 039019 (нула 
три девет нула едно 
девет ) с площ 3.365  
дка (три хиляди 
триста шестдесет и 
пет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 

81.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

120
9 

1415 
28.03.2012 

1415 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Луковец, имот № 
039023 по КВС. 

Имот № 039023 (нула 
три девет нула две 
три ) с площ 0.490  
дка ( четиристотин и 
деветдесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

22.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

121
0 

1416 
28.03.2012 

1416 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Луковец, имот № 
039028 по КВС. 

Имот № 039028 (нула 
три девет нула две 
осем ) с площ 0.839  
дка (осемстотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

34,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

121
1 

1417 
28.03.2012 

1417 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Луковец, имот № 
039032 по КВС. 

Имот № 039032 (нула 
три девет нула три 
две ) с площ 0.742  
дка (седемстотин 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

30,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

121
2 

1418 
28.03.2012 

1418 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Делика, имот № 
039036 по КВС. 

Имот № 039036 (нула 
три девет нула три 
шест ) с площ 0.791  
дка (седемстотин 
деведест и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 

19,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) производство
" гр.София 

121
3 

1419 
28.03.2012 

1419 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Големия шумак, 
имот № 039040 по КВС. 

Имот № 039040 (нула 
три девет нула 
четири нула ) с площ 
0.853  дка (осемстоти 
петдесет и три  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

20,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

121
4 

1420 
28.03.2012 

1420 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Големия шумак, 
имот № 039042 по КВС. 

Имот № 039042 (нула 
три девет нула 
четири две ) с площ 
5.530  дка (пет 
хиляди петстотин и 
тридесет   кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

133,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

121
5 

1421 
28.03.2012 

1421 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Големия шумак, 
имот № 039044 по КВС. 

Имот № 039044 (нула 
три девет нула 
четири четири ) с 
площ 2.283  дка (две 
хиляди двета 
осемдесет и три   
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

55,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

121
6 

1422 
28.03.2012 

1422 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Големия шумак, 
имот № 039045 по КВС. 

Имот № 039045 (нула 
три девет нула 
четири пет ) с площ 
1.951  дка (хиляда 
деветстотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

47,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



121
7 

1423 
28.03.2012 

1423 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Големия шумак, 
имот № 039046 по КВС. 

Имот № 039046 (нула 
три девет нула 
четири шест ) с площ 
1.238  дка (хиляда 
двеста тридесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

29,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

121
8 

1424 
28.03.2012 

1424 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Скаликата, имот № 
039048 по КВС. 

Имот № 039048 (нула 
три девет нула 
четири осем ) с площ 
0.449  дка 
(четиристотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

10,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

121
9 

1425 
28.03.2012 

1425 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Скаликата, имот № 
039050 по КВС. 

Имот № 039050 (нула 
три девет нула пет 
нула ) с площ 1.194  
дка (хиляда сто 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

28,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

122
0 

1426 
28.03.2012 

1426 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Скаликата, имот № 
039051 по КВС. 

Имот № 039051 (нула 
три девет нула пет 
едно ) с площ 8.437  
дка (осем хиляди 
четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

223,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

122
1 

1427 
28.03.2012 

1427 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 039053 (нула 
три девет нула пет 

57,50 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Върлата ливада, 
имот № 039053 по КВС. 

три ) с площ 2.382  
дка (две хиляди 
триста осемдесет и 
две кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

122
2 

1428 
28.03.2012 

1428 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Големия шумак, 
имот № 039055 по КВС. 

Имот № 039055 (нула 
три девет нула пет 
пет ) с площ 0.380  
дка (триста и 
осемдесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

10,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

122
3 

1429 
28.03.2012 

1429 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Големия шумак, 
имот № 039056 по КВС. 

Имот № 039056 (нула 
три девет нула пет 
шест ) с площ 4.474  
дка (четири хиляди 
четиристотин 
седемдесет и четири  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

108,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

122
4 

1430 
28.03.2012 

1430 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Големия шумак, 
имот № 039057 по КВС. 

Имот № 039057 (нула 
три девет нула пет 
седем ) с площ 0.945  
дка (деветстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

22,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

122
5 

1431 
28.03.2012 

1431 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Големия шумак, 

Имот № 039058 (нула 
три девет нула пет 
осем) с площ 1,049  
дка (хиляда 

25,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



имот №039058 по КВС. четиредесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

122
6 

1432 
28.03.2012 

1432 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Валога, имот 
№040001 по КВС. 

Имот № 040001(нула 
четири нула нула 
нула едно) с площ 
1,533 дка (хиляда 
петстотин тридесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

37.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

122
7 

1433 
28.03.2012 

1433 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Валога, имот 
№040002 по КВС. 

Имот № 040002(нула 
четири нула нула 
нула две) с площ 
2,561 дка (две хиляди 
петстотин шестдесет 
и един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

61.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

122
8 

1434 
28.03.2012 

1434 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Валога, имот 
№040004 по КВС. 

Имот № 040004(нула 
четири нула нула 
нула четири) с площ 
0,491 дка 
(четиристотин 
деведесет и един  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

11.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

122
9 

1435 
28.03.2012 

1435 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Валога, имот 
№040006 по  КВС. 

Имот № 040006 (нула 
четири нула нула 
нула шест) с площ 
2,637 дка (две хиляди 
шестотин тридесет и 
седем кв.м.) 

63.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

123
0 

1436 
28.03.2012 

1436 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Валога, имот 
№040007 по КВС. 

Имот № 040007 (нула 
четири нула нула 
нула седем) с площ 
1,865 дка (хиляда 
осемстотин 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

45.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

123
1 

1437 
28.03.2012 

1437 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Валога, имот 
№040009 по КВС. 

Имот № 040009(нула 
четири нула нула 
нула девет) с площ 
1,325 дка (хиляда 
триста двадесет и 
пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

32.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

123
2 

1438 
28.03.2012 

1438 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Валога, имот 
№040011 по КВС. 

Имот № 040011(нула 
четири нула нула 
едно едно) с площ 
1,816 дка (хиляда 
осемстотин и 
шестнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

43.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

123
3 

1439 
28.03.2012 

1439 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Валога, имот 
№040012 по КВС. 

Имот № 040012(нула 
четири нула нула 
едно две) с площ 
0,690 дка (шестотин и 
деведесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

16.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

123
4 

1440 
28.03.2012 

1440 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Говедарника, имот 
№040015 по КВС. 

Имот № 040015(нула 
четири нула нула 
едно пет) с площ 
1,320 дка (хиляда 
триста и двадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

31.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

123
5 

1441 
28.03.2012 

1441 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Говедарника, имот 
№040019 по КВС. 

Имот № 040019 (нула 
четири нула нула 
едно девет) с площ 
0,971 дка 
(деветстотин 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

23.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

123
6 

1442 
28.03.2012 

1442 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Говедарника, имот 
№040022 по КВС. 

Имот № 040022 (нула 
четири нула нула две 
две) с площ 5,860  
дка (пет хиляди 
осемстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

141.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

123
7 

1443 
28.03.2012 

1443 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Говедарника, имот 
№040024 по КВС. 

Имот № 040024 (нула 
четири нула нула две 
четири) с площ 1,000  
дка (хиляда кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

24.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



производство
" гр.София 

123
8 

1444 
28.03.2012 

1444 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Говедарника, имот 
№040025 по КВС. 

Имот № 040025 (нула 
четири нула нула две 
пет) с площ 2,594  дка 
(две хиляди 
петстотин деведесет 
и четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

62.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

123
9 

1445 
28.03.2012 

1445 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Говедарника, имот 
№040026 по КВС. 

Имот № 040026 (нула 
четири нула нула две 
шест) с площ 1,466  
дка (хиляда 
четиристотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

35.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

124
0 

1447 
28.03.2012 

1447 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Младенов валог , 
имот № 040030 по КВС. 

Имот № 040030 (нула 
четири нула нула три 
нула) с площ 2,801  
дка (две хиляди 
осемстотин и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

114.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

124
1 

1448 
28.03.2012 

1448 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Върха , имот № 
040033  
 по КВС. 

Имот № 040033(нула 
четири нула нула три 
три)  с площ 8.607 дка  
(осем хиляди 
шестстотин и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

352.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



124
2 

1449 
28.03.2012 

1449 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Върха , имот № 
040034  
 по КВС. 

Имот № 040034(нула 
четири нула нула три 
четири)  с площ 4.733 
дка  (четири хиляди 
седемстотин 
тридесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

114.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

124
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1450 
28.03.2012 

1450 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Върха , имот № 
040035  
 по КВС. 

Имот № 040035(нула 
четири нула  нула три 
пет)  с площ 0.211 дка  
(двеста и единадесет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

5.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

124
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1451 
28.03.2012 

1451 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Върха , имот № 
040037  
 по КВС. 

Имот № 040037(нула 
четири нула нула три 
седем)  с площ 0.960 
дка  (деветстотин и 
шестдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

23.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

124
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1452 
28.03.2012 

1452 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Върха , имот № 
040038  
 по КВС. 

Имот № 040038(нула 
четири нула нула три 
осем)  с площ 0.607 
дка  (шестстотин и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

14.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

124
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1453 
28.03.2012 

1453 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 

Имот № 041013(нула 
четири едно нула 

10.50 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041013  
 по КВС. 

едно три)  с площ 
0.287 дка  (двеста 
осемдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

124
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1454 
28.03.2012 

1454 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041015  
 по КВС. 

Имот № 041015(нула 
четири едно нула 
едно пет)  с площ 
1.164 дка  (хиляда сто 
шестдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

42.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

124
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1455 
28.03.2012 

1455 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041016  
 по КВС. 

Имот № 041016(нула 
четири едно нула 
едно шест)  с площ 
1.476 дка  (хиляда 
четиристотин 
седемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

54.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

124
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1456 
28.03.2012 

1456 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041018  
 по КВС. 

Имот № 041018(нула 
четири едно нула 
едно осем)  с площ 
0.315 дка  (триста и 
петнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

11.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

125
0 

1457 
28.03.2012 

1457 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 

Имот № 041025(нула 
четири едно нула две 
пет)  с площ 0.752 дка  
(седемстотин педест 

27.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



№041025  
 по КВС. 

и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

125
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1458 
28.03.2012 

1458 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041032  
 по КВС. 

Имот № 041032(нула 
четири едно нула три 
две)  с площ 0.554 
дка  (петстотин 
петдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

22.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

125
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1459 
28.03.2012 

1459 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041033  
 по КВС. 

Имот № 041033(нула 
четири едно нула три 
три)  с площ 0.796 дка  
(седемстотин 
деветдест и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

29.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

125
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1460 
28.03.2012 

1460 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041034  
 по КВС. 

Имот № 041034(нула 
четири едно нула три 
четири)  с площ 4.114 
дка  (четири хиляди 
сто и четиринадесет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

180.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

125
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1461 
28.03.2012 

1461 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041035  
 по КВС. 

Имот № 041035(нула 
четири едно нула три 
пет)  с площ 1.844 дка  
( хиляда осемстотин 
четиридесет и четири  
кв.м)  

67.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

125
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1462 
28.03.2012 

1462 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041036  
 по КВС. 

Имот № 041036(нула 
четири едно нула три 
шест)  с площ 0.986 
дка  ( деветстотин 
осемдесет и шест  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

36.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

125
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1463 
28.03.2012 

1463 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041050  
 по КВС. 

Имот № 041050(нула 
четири едно нула пет 
нула)  с площ 0.633 
дка  ( шестотин 
тридест и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

25.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

125
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1464 
28.03.2012 

1464 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето,имот 
№041051  
 по КВС. 

Имот № 041051(нула 
четири едно нула пет 
едно)  с площ 1.333 
дка  (хиляда триста 
тридест и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

49.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

125
8 

1465 
28.03.2012 

1465 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето,имот 
№041052  
 по КВС. 

Имот № 041052(нула 
четири едно нула пет 
две)  с площ 0.944 
дка  (деветстотин 
четиридесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 

34.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

125
9 

1466 
28.03.2012 

1466 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика,имот 
№041058  
 по КВС. 

Имот № 041058(нула 
четири едно нула пет 
осем )  с площ 0.048 
дка  (четиридесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

1.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

126
0 

1467 
28.03.2012 

1467 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето,имот 
№041059 
 по КВС. 

Имот № 041059(нула 
четири едно нула пет 
девет)  с площ 0.091 
дка  (деветдесет и 
един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ  (шеста) 

7.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

126
1 

1468 
28.03.2012 

1468 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето,имот 
№041060 
 по КВС. 

Имот № 041060(нула 
четири едно нула 
шест нула)  с площ 
0.211 дка  (двеста и 
единадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ  (шеста) 

17.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

126
2 

1469 
28.03.2012 

1469 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето,имот 
№041061 
 по КВС. 

Имот № 041061(нула 
четири едно нула 
шест едно)  с площ 
0.218 дка  (двеста и 
осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ  (шеста) 

18.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



производство
" гр.София 

126
3 

1472 
28.03.2012 

1472 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042025 
 по КВС. 

Имот № 042025(нула 
четири две нула две 
пет)  с площ 4,033 дка  
(четири хиляди 
тридесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

148.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

126
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1473 
28.03.2012 

1473 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042026 по КВС. 

Имот № 042026 (нула 
четири две нула две 
шест)  с площ 2,881 
дка  (две хиляди 
осемстотин 
осемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

105.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

126
5 

1474 
28.03.2012 

1474 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042027 
 по КВС. 

Имот № 042027(нула 
четири две нула две 
седем)  с площ 3,591 
дка  (три хиляди 
петстотин 
деветдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

132.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

126
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1475 
28.03.2012 

1475 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042028 
 по КВС. 

Имот № 042028 (нула 
четири две нула две 
осем)  с площ 4,674 
дка  (четири хиляди 
шестотин 
седемдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

171.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



126
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1476 
28.03.2012 

1476 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042029 
 по КВС. 

Имот № 042029 (нула 
четири две нула две 
девет)  с площ 5,170 
дка  ( пет хиляди сто 
и седемдесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

190.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

126
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1477 
28.03.2012 

1477 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042030 
 по КВС. 

Имот № 042030 (нула 
четири две нула три 
нула)  с площ 1,693 
дка  ( хиляда 
шестотин деветдесет 
и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

62.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

126
9 

1478 
28.03.2012 

1478 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042031 
 по КВС. 

Имот № 042031 (нула 
четири две нула три 
едно)  с площ 1,301 
дка  ( хиляда триста и 
един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

47.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

127
0 

1479 
28.03.2012 

1479 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042032 
 по КВС. 

Имот № 042032 (нула 
четири две нула три 
две)  с площ 2,985 
дка  ( две хиляди 
деветстотин 
осемдесет и пет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

109.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

127
1 

1481 
28.03.2012 

1481 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 

Имот № 042034(нула 
четири две нула три 

17.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042034  
 по КВС. 

четири)  с площ 0.462 
дка  (четиристотин 
шестдесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

127
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1483 
28.03.2012 

1483 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042036  
 по КВС. 

Имот № 042036(нула 
четири две нула три 
шест)  с площ 1.614 
дка  (хиляда 
шестстотин и 
четиринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

59.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

127
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1484 
28.03.2012 

1484 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042037  
 по КВС. 

Имот № 042037(нула 
четири две нула три 
седем)  с площ 0.635 
дка  (шестстотин 
тридесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

23.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

127
4 

1485 
28.03.2012 

1485 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042039  
 по КВС. 

Имот № 042039(нула 
четири две нула три 
девет)  с площ 1.230 
дка  (хиляда двеста и 
тридесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

45.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

127
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1486 
28.03.2012 

1486 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 

Имот № 042040(нула 
четири две нула 
четири нула) с площ 
1,554 дка (хиляда 

57.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



№042040  
 по КВС. 

петстотин петдесет и 
четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

127
6 

1487 
28.03.2012 

1487 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042041  
 по КВС. 

Имот № 042041(нула 
четири две нула 
четири едно) с площ 
2,161 дка (две хиляди 
сто шестдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

79.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

127
7 

1488 
28.03.2012 

1488 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042043  
 по КВС. 

Имот № 042043(нула 
четири две нула 
четири едно) с площ 
0,421 дка 
(четиристотин 
двадесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

15.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

127
8 

1489 
28.03.2012 

1489 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№042044  
 по КВС. 

Имот № 042044(нула 
четири две нула 
четири четири) с 
площ 0,414 дка 
(четиристотин и 
четиринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

15.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

127
9 

1490 
28.03.2012 

1490 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№043008  
 по КВС. 

Имот № 043008(нула 
четири три нула нула 
осем) с площ 0,545 
дка ( петстотин 
четиридесет и пет 
кв.м)  

21.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

128
0 

1491 
28.03.2012 

1491 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№044002  
 по КВС. 

Имот № 044002(нула 
четири четири нула 
нула две) с площ 
6,446 дка ( шест 
хиляди четиристотин 
четиридесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  ( девета 
) 

264.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

128
1 

1492 
28.03.2012 

1492 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№044003 по КВС. 

Имот № 044003(нула 
четири четири нула 
нула три) с площ 
1,399 дка ( хиляда 
триста деведесет и 
девет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  ( девета 
) 

33.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

128
2 

1493 
28.03.2012 

1493 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№044005 по КВС. 

Имот № 044005(нула 
четири четири нула 
нула пет) с площ 
1,867 дка ( хиляда 
осемстотин 
шестдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  ( девета 
) 

76,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

128
3 

1494 
28.03.2012 

1494 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№044008 по КВС. 

Имот № 044008(нула 
четири четири нула 
нула осем) с площ 
4,780 дка (четири 
хиляда седемстотин 
и осемдесет кв.м)  

195.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  ( девета 
) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

128
4 

1496 
28.03.2012 

1496 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Говедарника , имот 
№044011 по КВС 

Имот № 044011(нула 
четири четири нула 
едно едно) с площ 
1,268 дка (хиляда 
двета шестдесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  ( девета 
) 

30,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

128
5 

1497 
28.03.2012 

1497 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Говедарника , имот 
№044012 по КВС 

Имот № 044012(нула 
четири четири нула 
едно две) с площ 
2,746 дка (две хиляди 
седемстотин 
четиридесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  ( девета 
) 

66,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

128
6 

1498 
28.03.2012 

1498 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Валога , имот 
№044016 по КВС 

Имот № 044016(нула 
четири четири нула 
едно шест)  с площ 
0,619 дка 
(шестстотин и 
деветнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  ( девета 
) 

14,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

128
7 

1499 
28.03.2012 

1499 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Валога , имот 
№044019 по КВС 

Имот № 044019(нула 
четири четири нула 
едно девет)  с площ 
2,826 дка (две хиляди 
осемстотин двадесет 
и шест кв.м)  

68,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  ( девета 
) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

128
8 

1500 
28.03.2012 

1500 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Валога , имот 
№044020 по КВС 

Имот № 044020(нула 
четири четири нула 
две нула)  с площ 
1,294 дка (две хиляди 
двеста деветдесет и 
четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  ( девета 
) 

31,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

128
9 

1501 
28.03.2012 

1501 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Валога , имот 
№044022  
 по КВС. 

Имот № 044022(нула 
четири четири нула 
две две) с площ 2,036 
дка (две хиляди 
тридесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

49,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

129
0 

1502 
28.03.2012 

1502 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Валога , имот 
№044023  
 по КВС. 

Имот № 044023(нула 
четири четири нула 
две три) с площ 3.382 
дка (три хиляди 
триста осемдесет и 
два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

81,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

129
1 

1503 
28.03.2012 

1503 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Валога , имот 
№044024  
 по КВС. 

Имот № 044024(нула 
четири четири нула 
две четири) с площ 
1.657 дка (хиляда 
шестстотин петдесет 
и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 

40,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

129
2 

1504 
28.03.2012 

1504 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Валога , имот 
№044025  
 по КВС. 

Имот № 044025(нула 
четири четири нула 
две пет) с площ 1.292 
дка (хиляда двеста 
деветдесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

34,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

129
3 

1505 
28.03.2012 

1505 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Валога , имот 
№044026  
 по КВС. 

Имот № 044026(нула 
четири четири нула 
две шест) с площ 
2.854 дка (две хиляди 
осемстотин петдесет 
и четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

45,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

129
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1506 
28.03.2012 

1506 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Валога , имот 
№044028  
 по КВС. 

Имот № 044028(нула 
четири четири нула 
две осем) с площ 
0.163 дка (сто 
шестдесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

6,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

129
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1507 
28.03.2012 

1507 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Гугльовец , имот 
№044031 по КВС. 

Имот № 044031(нула 
четири четири нула 
три едно) с площ 
0.734 дка 
(седемстотин 
тридесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 

17,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

производство
" гр.София 

129
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1508 
28.03.2012 

1508 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Гугльовец , имот 
№044032 по КВС. 

Имот № 044032(нула 
четири четири нула 
три две) с площ 1.093 
дка (хиляда 
деветдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

26.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1509 
28.03.2012 

1509 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Кривата нива, имот 
№044037 по КВС. 

Имот № 044037(нула 
четири четири нула 
три седем) с площ 
6.096 дка (шест 
хиляда и деветдесет 
и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

147.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

129
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1510 
28.03.2012 

1510 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Кривата нива, имот 
№044038 по КВС. 

Имот № 044038(нула 
четири четири нула 
три осем) с площ 
0.906 дка 
(деветстотин и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

21.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1511 
28.03.2012 

1511 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Крънчови кошари, 
имот № 045001 по КВС. 

Имот № 045001(нула 
четири пет нула нула 
едно) с площ 0.327 
дка (триста двадесет 
и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII  (осма) 

12.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



130
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1512 
28.03.2012 

1512 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Крънчови кошари, 
имот № 045002 по КВС. 

Имот № 045002(нула 
четири пет нула нула 
две) с площ 0.474 дка 
(четиристотин 
седемдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII  (осма) 

17.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1513 
28.03.2012 

1513 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Крънчови кошари , 
имот №045005 по КВС. 

Имот № 045005 (нула 
четири пет нула нула 
пет) с площ 9,743 дка 
(девет хиляди 
седемстотин 
четиредесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

392.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1514 
28.03.2012 

1514 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Крънчови кошари , 
имот №045008 по КВС. 

Имот № 045008 (нула 
четири пет нула нула 
осем) с площ 0,371 
дка (триста 
седемдесет и един  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

14.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

130
3 

1515 
28.03.2012 

1515 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Крънчови кошари , 
имот №045009 по КВС. 

Имот № 045009(нула 
четири пет нула нула 
девет) с площ 0,884 
дка (осемстотин 
осемдесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

35.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

130
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1516 
28.03.2012 

1516 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 

Имот № 045011(нула 
четири пет нула едно 

114.90 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 
№045011 по КВС. 

едно) с площ 3,126 
дка (три хиляди сто 
двадесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

130
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1517 
28.03.2012 

1517 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 
№045012 по КВС. 

Имот № 045012(нула 
четири пет нула едно 
две) с площ 0,427 дка 
(четиристотин 
двадесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

15.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1518 
28.03.2012 

1518 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 
№045014 по КВС. 

Имот № 045014 (нула 
четири пет нула едно 
четири) с площ 0,667 
дка (шестотин 
шестдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

24.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1519 
28.03.2012 

1519 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот № 
045019 по КВС. 

Имот № 045019 (нула 
четири пет нула едно 
девет) с площ 6,330  
дка (шест хиляди 
триста и тридесет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

232.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1520 
28.03.2012 

1520 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 

Имот № 045022 (нула 
четири пет нула две 
две) с площ 0,253 дка 
(двеста петдесет и 

9.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



№045022 по КВС. три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
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1521 
28.03.2012 

1521 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 
№045024 по КВС. 

Имот № 045024 (нула 
четири пет нула две 
четири) с площ 2,388 
дка (две хиляди 
триста осемдесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

87.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1522 
28.03.2012 

1522 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 
№045025 по КВС. 

Имот № 045025 (нула 
четири пет нула две 
пет) с площ 1,708 дка 
(хиляда седемстотин 
и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

68.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1523 
28.03.2012 

1523 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 
№045026 по КВС. 

Имот № 045026(нула 
четири пет нула две 
шест) с площ 5,157 
дка (пет хиляди сто 
педесет и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

207.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

131
2 

1524 
28.03.2012 

1524 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Кр.кошари,имот 
№045030 по КВС. 

Имот № 045030 (нула 
четири пет нула три 
нула) с площ 0,247 
дка (двеста 
четиридесет и седем 
кв.м)  

23.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ  (шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

131
3 

1525 
28.03.2012 

1525 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Кр.кошари,имот 
№045031 по КВС. 

Имот № 045031 (нула 
четири пет нула три 
едно) с площ 0,549 
дка (петстотин 
четиридесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ  (шеста) 

51.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

131
4 

1526 
28.03.2012 

1526 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Кр.кошари,имот 
№045037 по КВС. 

Имот № 045037 (нула 
четири пет нула три 
седем) с площ 0,281 
дка (двеста 
осемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ  (шеста) 

23.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

131
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1527 
28.03.2012 

1527 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Кр.кошари,имот 
№045038 по КВС. 

Имот № 045038 (нула 
четири пет нула три 
осем) с площ 0,233 
дка (двеста тридесет 
и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ  (шеста) 

19.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

131
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1528 
28.03.2012 

1528 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Кр.кошари,имот 
№045039 по КВС. 

Имот № 045039 (нула 
четири пет нула три 
девет) с площ 0,267 
дка (двеста 
шестдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 

22.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ  (шеста) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

131
7 

1529 
28.03.2012 

1529 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Кр.кошари,имот 
№045040 по КВС. 

Имот № 045040 (нула 
четири пет нула 
четири нула) с площ 
0,135 дка (сто 
тридесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ  (шеста) 

11.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

131
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1530 
28.03.2012 

1530 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Кр.кошари,имот № 
045041 по КВС. 

Имот № 045041 (нула 
четири пет нула 
четири едно) с площ 
0,307 дка (триста и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ  (шеста) 

28.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

131
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1531 
28.03.2012 

1531 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Кр.кошари,имот 
№045042 по КВС. 

Имот № 045042 (нула 
четири пет нула 
четири две) с площ 
0,364 дка (триста 
шестдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ  (шеста) 

9.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

132
0 

1532 
28.03.2012 

1532 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Китови,имот 
№045044 по КВС. 

Имот № 045044 (нула 
четири пет нула 
четири четири) с 
площ 0,256 дка 
(двеста петдесет и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 

6.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ  (девет) производство
" гр.София 

132
1 

1533 
28.03.2012 

1533 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика , имот 
№045045 по КВС. 

Имот № 045045 (нула 
четири пет нула 
четири пет) с площ 
0,215 дка (двеста и 
петнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девет) 

5.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

132
2 

1534 
28.03.2012 

1534 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Локовите , имот 
№045047 по КВС. 

Имот № 045047 (нула 
четири пет нула 
четири седем) с площ 
0,121 дка (сто 
двадесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

11.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

132
3 

1535 
28.03.2012 

1535 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Локовите , имот № 
045048 по КВС. 

Имот № 045048 (нула 
четири пет нула 
четири осем) с площ 
0,142 дка (сто 
четиредесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

13.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

132
4 

1536 
28.03.2012 

1536 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Локовите , имот № 
045049 по КВС. 

Имот № 045049 (нула 
четири пет нула 
четири девет) с площ 
0,226 дка(двеста 
двадесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

21.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



132
5 

1537 
28.03.2012 

1537 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Локовите , имот № 
045050 по КВС. 

Имот № 045050 (нула 
четири пет нула пет 
нула) с площ 0,592 
дка(петстотин 
деветдесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

55.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

132
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1538 
28.03.2012 

1538 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Локовите ,имот 
№045052 по КВС. 

Имот № 045052 (нула 
четири пет нула пет 
две) с площ 0,964 дка 
(деветстотин 
шестдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

89.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

132
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1539 
28.03.2012 

1539 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето ,имот № 
046001по КВС. 

Имот № 046001(нула 
четири шест нула 
нула едно) с площ 
1,631 дка (хиляда 
шестотин тридесет и 
един  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

39.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

132
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1540 
28.03.2012 

1540 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето, имот № 
046002 по КВС. 

Имот № 046002(нула 
четири шест нула 
нула две) с площ 
4,566 дка (четири 
хиляди петстотин 
шестдесет и шест  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

110.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

132
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1541 
28.03.2012 

1541 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 

Имот № 046003(нула 
четири шест нула 

19.10 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 
№046003 по КВС. 

нула три) с площ 
0.792 дка 
(седемстотин 
деветдесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

133
0 

1542 
28.03.2012 

1542 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 
№046004 по КВС. 

Имот № 046004(нула 
четири шест нула 
нула четири) с площ 
0.658 дка 
(шестстотин петдесет 
и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

15.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

133
1 

1543 
28.03.2012 

1543 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 
№046005 по КВС. 

Имот № 046005(нула 
четири шест нула 
нула пет) с площ 
0.733 дка 
(седемстотин 
тридесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

17.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

133
2 

1544 
28.03.2012 

1544 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 
№046006 по КВС. 

Имот № 046006(нула 
четири шест нула 
нула шест) с площ 
2.968 дка (две хиляди 
деветстотин 
шестдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

71.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

133
3 

1545 
28.03.2012 

1545 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 

Имот № 046007(нула 
четири шест нула 
нула седем) с площ 
2.018 дка (две хиляди 

48.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



№046007 по КВС. и осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

133
4 

1546 
28.03.2012 

1546 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 
№047001 по КВС. 

Имот № 047001(нула 
четири седем нула 
нула едно) с площ 
7.888 дка (седем 
хиляди осемстотин 
осемдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

190.50 лв Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

133
5 

1547 
28.03.2012 

1547 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дерето , имот 
№047002 по КВС. 

Имот № 047002(нула 
четири седем нула 
нула две) с площ 
1.895 дка (хиляда 
осемстотин 
деветдесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

45.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

133
6 

1548 
28.03.2012 

1548 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Грамадата , имот 
№047004 по КВС. 

Имот № 047004 (нула 
четири седем нула 
нула четири) с площ 
3.346 дка (три хиляди 
триста четиридесет и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

80.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

133
7 

1549 
28.03.2012 

1549 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Грамадата , имот 
№047005 по КВС. 

Имот № 047005 (нула 
четири седем нула 
нула пет) с площ 
2.832 дка (две хиляди 
осемстотин тридесет 
и два кв.м)  

68.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

133
8 

1550 
28.03.2012 

1550 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Грамадата , имот 
№047006 по КВС. 

Имот № 047006 (нула 
четири седем нула 
нула шест) с площ 
3,248 дка (три хиляди 
двеста четиредесет и 
осем  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

78.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

133
9 

1551 
28.03.2012 

1551 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Грамадата , имот 
№047007 по КВС. 

Имот № 047007 (нула 
четири седем нула 
нула седем) с площ 
5,920 дка (пет хиляди 
деветстотин и 
двадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

143.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

134
0 

1552 
28.03.2012 

1552 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райови ливади , 
имот №048001 по КВС. 

Имот № 048001 (нула 
четири осем нула 
нула едно) с площ 
0,480 дка ( 
четиристотин и 
осемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

7.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

134
1 

1553 
28.03.2012 

1553 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райови ливади , 
имот №048003 по КВС. 

Имот № 048003 (нула 
четири осем нула 
нула три) с площ 
1,095 дка ( хиляда 
деветдесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 

20.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

134
2 

1554 
28.03.2012 

1554 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райови ливади , 
имот №048004 по КВС. 

Имот № 048004 (нула 
четири осем нула 
нула четири) с площ 
2,767 дка ( две 
хиляди седемстотин 
шестдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

50.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

134
3 

1555 
28.03.2012 

1555 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райови ливади , 
имот №048007 по КВС. 

Имот № 048007 (нула 
четири осем нула 
нула седем) с площ 
1,278 дка ( две 
хиляди двеста 
седемдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

23.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

134
4 

1556 
28.03.2012 

1556 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райови ливади , 
имот №048008 по КВС. 

Имот № 048008 (нула 
четири осем нула 
нула осем) с площ 
5,649 дка (пет хиляди 
шестотин 
четиридесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

103.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

134
5 

1557 
28.03.2012 

1557 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Юндола",  ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1001 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ І, с пл. №1001, кв. 64 по 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1001(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула нула 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 506 
кв.м.(петстотин и 
шест кв.м.) 

55 267.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
76/07.06.2013 
г. с ЕТ 
"Аниста - 
Николай 
Киселов" 

Заповед 
№ 284 от 
14.06.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ПУП на гр. Белово Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - За друг 
обществен обект, 
комплекс 
и построените в него: 
Масивна сграда - 
2(два) етажа с 
идентификатор 
03592.502.1001.1(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула нула 
едно точка едно) и 
застроена площ 188 
кв.м.(сто осемдесет и 
осем кв.м.). Година 
на построяване - 
1956 г.(хиляда 
деветстотин 
петдесет и шеста г.). 
Предназначение на 
сградата - Курортна, 
туристическа сграда. 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатор 
03592.502.1001.2(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула нула 
едно точка две) и 
застроена площ 60 
кв.м.(шестдесет 
кв.м.). Година на 
построяване - 1956 
г.(хиляда 
деветстотин 
петдесет и шеста г.). 
Предназначение на 
сградата - постройка 
на допълващото 
застрояване. 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатор 
03592.502.1001.3(нул



а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула нула 
едно точка три) и 
застроена площ 54 
кв.м.(петдесет и 
четири кв.м.).Година 
на построяване - 
1956 г.(хиляда 
деветстотин 
петдесет и шеста г.). 
Предназначение на 
сградата - складова 
база, склад. 
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1558 
05.04.2012 

1558 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Радова нива, имот 
№ 011019 по КВС. 

Имот № 011019 (нула 
едно едно нула едно 
девет) с площ 2,104 
дка (две хиляди сто и 
четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

38,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

134
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1559 
05.04.2012 

1559 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Червената нива, 
имот № 012032 по КВС. 

Имот № 012032 (нула 
едно две нула три 
две) с площ 3,202 дка 
(три хиляди двеста и 
два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

66,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

134
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1560 
05.04.2012 

1560 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Червената нива, 
имот № 012037 по КВС. 

Имот № 012037 (нула 
едно две нула три 
седем) с площ 1,470 
дка (хиляда 
четиристотин и 
седемдесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

30,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



134
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1561 
05.04.2012 

1561 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дренаците, имот № 
012038 по КВС. 

Имот № 012038 (нула 
едно две нула три 
осем) с площ 6,942 
дка (шест хиляди 
деветстотин 
четиридесет и  два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

243.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

135
0 

1562 
05.04.2012 

1562 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дренаците, имот № 
012039 по КВС. 

Имот № 012039 (нула 
едно две нула три 
девет) с площ 2,651 
дка (две хиляди 
шестотин петдесет и 
един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

54.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

135
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1563 
05.04.2012 

1563 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дренаците, имот № 
012041 по КВС. 

Имот № 012041 (нула 
едно две нула четири 
едно) с площ 2,728 
дка (две хиляди 
седемстотин 
двадесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

56.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

135
2 

1564 
05.04.2012 

1564 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дренаците, имот № 
012042 по КВС. 

Имот № 012042 (нула 
едно две нула четири 
две) с площ 2,018 дка 
(две хиляди  и 
осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

41.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

135 1565 1565 обл. Пазарджик,общ. Имот № 012044 (нула 64.80 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



3 05.04.2012 Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дренаците, имот № 
012044 по КВС. 

едно две нула четири 
четири) с площ 3,129 
дка (три хиляди сто 
двадесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

135
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1566 
05.04.2012 

1566 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Грозданов валог, 
имот № 012047 по КВС. 

Имот № 012047 (нула 
едно две нула четири 
седем) с площ 0,719 
дка (седемстотин и 
деветнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

14.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

135
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1567 
05.04.2012 

1567 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Грозданов валог, 
имот № 012048 по КВС. 

Имот № 012048 (нула 
едно две нула четири 
осем) с площ 3,601 
дка (три хиляди 
шестотин и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

74.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

135
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1568 
05.04.2012 

1568 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Грозданов валог, 
имот № 012049 по КВС. 

Имот № 012049 (нула 
едно две нула четири 
девет) с площ 3,499 
дка (три хиляди 
четиристотин 
деветдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

72.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

135
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1569 
05.04.2012 

1569 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 

Имот № 013003 (нула 
едно три нула нула 
три) с площ 4,051 дка 

83,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



24414, м.Ченговец, имот № 
013003 по КВС. 

(четири хиляди 
петдесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

135
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1570 
05.04.2012 

1570 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Ченговец, имот № 
013004 по КВС. 

Имот № 013004 (нула 
едно три нула нула 
четири) с площ 1,050 
дка ( хиляда и  
петдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

21,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

135
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1571 
05.04.2012 

1571 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Ченговец, имот № 
013006 по КВС. 

Имот № 013006 (нула 
едно три нула нула 
шест) с площ 2,571 
дка (две хиляди 
петстотин 
седемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

53,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

136
0 

1572 
05.04.2012 

1572 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Ченговец, имот № 
013007 по КВС. 

Имот № 013007 (нула 
едно три нула нула 
седем) с площ 3,048 
дка (три хиляди 
четиридесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

63,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

136
1 

1573 
05.04.2012 

1573 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Ченговец, имот № 
013010 по КВС. 

Имот № 013010 (нула 
едно три нула едно 
нула ) с площ 1,623 
дка (хиляда шестотин 
двадесет и три кв.м)  

33,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

136
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1574 
05.04.2012 

1574 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Влакьорниче, имот 
№ 014033 по КВС. 

Имот № 014033 (нула 
едно четири нула три 
три ) с площ 8,840 дка 
(осем хиляди и 
осемстотин и 
четиридесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

213,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

136
3 

1575 
05.04.2012 

1575 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Вучата могила, 
имот № 014034 по КВС. 

Имот № 014034 (нула 
едно четири нула три 
четири ) с площ 6,304 
дка (шест хиляди 
триста и четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

152,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

136
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1576 
05.04.2012 

1576 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Вучата могила, 
имот № 014035 по КВС. 

Имот № 014035 (нула 
едно четири нула три 
пет ) с площ 1,506 дка 
(хиляда петстотин и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

36.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

136
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1577 
05.04.2012 

1577 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Влакьорниче, имот 
№ 014039 по КВС. 

Имот № 014039 (нула 
едно четири нула три 
девет ) с площ 4,753 
дка (четири хиляда 
седемстотин 
петдесет и три кв.м)  
Начин на трайно 

114,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

136
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1578 
05.04.2012 

1578 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Влакьорниче, имот  
№ 014041 по КВС. 

Имот № 014041 (нула 
едно четири нула 
четири едно ) с площ 
5,600 дка (пет хиляда 
и шестотин кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

135.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

136
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1579 
05.04.2012 

1579 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Влакьорниче, имот  
№ 014042 по КВС. 

Имот № 014042 (нула 
едно четири нула 
четири две ) с площ 
4,321 дка (четири 
хиляда триста 
двадесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

104.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

136
8 

1580 
05.04.2012 

1580 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Влакьорниче, имот  
№ 014044 по КВС. 

Имот № 014044 (нула 
едно четири нула 
четири четири ) с 
площ 6,505 дка (шест 
хиляда петстотин и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

157.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
55/14.05.2013 
г. с купувач 
Васил 
Стоянов 
Василев 

Заповед 
№ 485 от 
29.10.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

136
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1581 
05.04.2012 

1581 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Влакьорниче, имот  
№ 015008 по КВС. 

Имот № 015008 (нула 
едно пет нула нула 
осем) с площ 2,800 
дка (две хиляди и 
осемстотин кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

67.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



производство
" гр.София 

137
0 

1582 
05.04.2012 

1582 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Влакьорниче, имот  
№ 015010 по КВС. 

Имот № 015010 (нула 
едно пет нула едно 
нула ) площ 1,656 дка 
(хиляда шестотин 
петдесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

40.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1583 
05.04.2012 

1583 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 015011 по КВС. 

Имот № 015011(нула 
едно пет нула едно 
едно) с площ 4.366 
дка (четири хиляди 
триста шестдесет и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

105.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

137
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1584 
05.04.2012 

1584 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 015012 по КВС. 

Имот № 015012(нула 
едно пет нула едно 
две) с площ 7.752 дка 
(седем хиляди 
седемстотин 
петдесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

187.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1585 
05.04.2012 

1585 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 015013 по КВС. 

Имот № 015013(нула 
едно пет нула едно 
три) с площ 0.837 дка 
(осемстотин тридесет 
и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

20.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



137
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1586 
05.04.2012 

1586 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 016013 по КВС. 

Имот № 016013(нула 
едно шест нула едно 
три) с площ 5.779 дка 
(пет хиляди 
седемстотин 
седемдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ(осма) 

139.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1587 
05.04.2012 

1587 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 016014 по КВС. 

Имот № 016014(нула 
едно шест нула едно 
четири) с площ 4.430 
дка (четири хиляди 
четиристотин и 
тридесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

307.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1588 
05.04.2012 

1588 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 016016 по КВС. 

Имот № 016016(нула 
едно шест нула едно 
шест) с площ 1.504 
дка (хиляда 
петстотин и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

104.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1589 
05.04.2012 

1589 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 016017 по КВС. 

Имот № 016017(нула 
едно шест нула едно 
седем) с площ 2.250 
дка (две хиляди 
двеста и петдесет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

155.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

137
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1590 
05.04.2012 

1590 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 

Имот № 016019(нула 
едно шест нула едно 

72.20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 016019 по КВС. 

девет) с площ 1.042 
дка (хиляда 
четиридесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1591 
05.04.2012 

1591 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 017020 по КВС. 

Имот № 017020(нула 
едно седем нула две 
нула) с площ 3.848 
дка (три хиляди 
осемстотин 
четиридесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

396.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

138
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1592 
05.04.2012 

1592 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 017023 по КВС. 

Имот № 017023(нула 
едно седем нула две 
три) с площ 2.363 дка 
(две хиляди триста 
шестдесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

156,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1593 
05.04.2012 

1593 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 017024 по КВС. 

Имот № 017024(нула 
едно седем нула две 
четири) с площ 2.967 
дка (две хиляди 
деветстотин 
шестдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

109,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

138
2 

1594 
05.04.2012 

1594 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 

Имот № 019004(нула 
едно девет нула нула 
четири) с площ 9.092 
дка (девет хиляди и 

219.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



№ 019004 по КВС. деветдесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

138
3 

1595 
05.04.2012 

1595 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 019005 по КВС. 

Имот № 019005(нула 
едно девет нула нула 
пет) с площ 0.971 дка 
(деветстотин 
седемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

23.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

138
4 

1596 
05.04.2012 

1596 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Влакьорниче , имот 
№ 019006 по КВС. 

Имот № 019006(нула 
едно девет нула нула 
шест) с площ 2.276 
дка (две хиляди 
двеста седемдесет и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

55.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

138
5 

1597 
05.04.2012 

1597 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Долни шумаци , 
имот №020023 по КВС. 

Имот № 020023(нула 
две нула нула две 
три) с площ 1.902 дка 
(хиляда деветстотин 
и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

146.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

138
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1598 
05.04.2012 

1598 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Долни шумаци , 
имот №020024 по КВС. 

Имот № 020024(нула 
две нула нула две 
четири) с площ 1.065 
дка (хиляда и 
шестдесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 

82.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

138
7 

1599 
05.04.2012 

1599 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Долни шумаци , 
имот №020025 по КВС. 

Имот № 020025(нула 
две нула нула две 
пет) с площ 1.333 дка 
(хиляда триста 
тридесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

102.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

138
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1600 
05.04.2012 

1600 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Шумаците , имот 
№020026 по КВС. 

Имот № 020026(нула 
две нула нула две 
шест) с площ 2.737 
дка (две хиляди 
седемстотин 
тридесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

232,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

138
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1601 
05.04.2012 

1601 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Шумаците , имот 
№020028 по КВС. 

Имот № 020028(нула 
две нула нула две 
осем) с площ 1.491 
дка ( хиляда 
четиристотин 
деветдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

126,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

139
0 

1602 
05.04.2012 

1602 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Шумаците , имот 
№020029 по КВС. 

Имот № 020029(нула 
две нула нула две 
девет) с площ 1.416 
дка ( хиляда 
четиристотин и 
шестнадесет   кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 

218,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

139
1 

1603 
05.04.2012 

1603 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Шумаците , имот 
№020030 по КВС. 

Имот № 020030 (нула 
две нула нула три 
нула) с площ 1.873 
дка (хиляда 
осемстотин 
седемдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ (девета) 

76,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

139
2 

1604 
05.04.2012 

1604 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Шумаците , имот 
№020031 по КВС. 

Имот № 020031 (нула 
две нула нула три 
едно) с площ 4.399 
дка (четири хиляди 
триста деветдесет и 
девет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

679.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

139
3 

1605 
05.04.2012 

1605 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Шумаците , имот 
№020032 по КВС. 

Имот № 020032 (нула 
две нула нула три 
две) с площ 4.399 дка 
(четири хиляди 
триста деветдесет и 
девет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ (девета) 

290.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

139
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1606 
05.04.2012 

1606 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Горни шумаци, 
имот № 020034 по КВС. 

Имот № 020034 (нула 
две нула нула три 
четири) с площ 1.439 
дка (хиляда 
четиристотин 
тридесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 

122.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

139
5 

1607 
05.04.2012 

1607 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Горни шумаци, 
имот №020035 по КВС. 

Имот № 020035 (нула 
две нула нула три 
пет) с площ 6.939 дка 
(шест хиляди 
деветстотин 
тридесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

590.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

139
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1608 
05.04.2012 

1608 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Маринкови ливади , 
имот №021026 по КВС. 

Имот № 021026 (нула 
две едно нула две 
шест) с площ 6.443 
дка (шест хиляди 
четиристотин 
четиридесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

330.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

139
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1609 
05.04.2012 

1609 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Маринкови ливади, 
имот №021027 по КВС. 

Имот № 021027 (нула 
две едно нула две 
седем) с площ 6.055 
дка (шест хиляди 
петдесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

310.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

139
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1610 
05.04.2012 

1610 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Маринкови 
ливади,имот №021028 по 
КВС. 

Имот № 021028 (нула 
две едно нула две 
осем) с площ 5.033 
дка (пет хиляди 
тридесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

258.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

139
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1611 
05.04.2012 

1611 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Шумаците , имот 
№021030 по КВС. 

Имот № 021030 (нула 
две едно нула три 
нула) с площ 3.248 
дка (три хиляди 
двеста четиридесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

166.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

140
0 

1612 
05.04.2012 

1612 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Величковица, имот 
№ 021031 по КВС. 

Имот № 021031 (нула 
две едно нула три 
едно) с площ 4.500 
дка (четири хиляди и 
петстотин кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

255.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

140
1 

1613 
05.04.2012 

1613 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Маринкови ливади , 
имот №021043 по КВС. 

Имот № 021043 (нула 
две едно нула четири 
три) с площ 1.324 дка 
(хиляда триста 
двадесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

67.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

140
2 

1614 
05.04.2012 

1614 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Луковец, имот № 
039094 по КВС. 

Имот № 039094 (нула 
три девет нула девет 
четири) с площ 0,250 
дка (двеста и 
петдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

6.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

140 1615 1615 обл. Пазарджик,общ. Имот № 022032 (нула 129.00 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



3 05.04.2012 Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райчова могила, 
имот №022032 по КВС. 

две две нула три две) 
с площ 5.902 дка (пет 
хиляди деветстотин и 
два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

140
4 

1616 
05.04.2012 

1616 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райчова могила, 
имот №022033 по КВС. 

Имот № 022033 (нула 
две две нула три три) 
с площ 5.295 дка (пет 
хиляди двеста 
деветдесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

115.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

140
5 

1617 
05.04.2012 

1617 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райчова могила, 
имот №022034 по КВС. 

Имот № 022034 (нула 
две две нула три 
четири) с площ 3.900 
дка (три хиляди и 
деветстотин кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

85.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

140
6 

1618 
05.04.2012 

1618 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райчова могила, 
имот №022035 по КВС. 

Имот № 022035 (нула 
две две нула три пет) 
с площ 9.800 дка 
(девет хиляди и 
осемстотин кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

215.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

140
7 

1619 
05.04.2012 

1619 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 

Имот № 022036 (нула 
две две нула три 
шест) с площ 2.396 

184.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



24414, м. Райчова могила, 
имот № 022036 по КВС. 

дка (две хиляди 
триста деветдесет и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

140
8 

1620 
05.04.2012 

1620 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Иловиците, имот 
№022037 по КВС. 

Имот № 022037 (нула 
две две нула три 
седем) с площ 2.802 
дка (две хиляди 
осемстотин и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

215.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

140
9 

1621 
05.04.2012 

1621 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Иловиците, имот 
№022038 по КВС. 

Имот № 022038 (нула 
две две нула три 
осем) с площ 1.813 
дка (хиляда 
осемстотин и 
тринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

139,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

141
0 

1622 
05.04.2012 

1622 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Иловиците, имот 
№022039 по КВС. 

Имот № 022039 (нула 
две две нула три 
девет) с площ 1.863 
дка (хиляда 
осемстотин 
шестдесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

143.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

141
1 

1623 
05.04.2012 

1623 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Иловиците, имот 
№022040 по КВС. 

Имот № 022040 (нула 
две две нула четири 
нула) с площ 1.442 
дка (хиляда 
четиристотин 

111.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



четиридесет и два  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

141
2 

1624 
05.04.2012 

1624 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Иловиците, имот 
№022041 по КВС. 

Имот № 022041 (нула 
две две нула четири 
едно) с площ 6.273 
дка (шест хиляди 
двеста седемдесет и 
три  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

482.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

141
3 

1625 
05.04.2012 

1625 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Мечкара, имот 
№022042 по КВС. 

Имот № 022042 (нула 
две две нула четири 
две) с площ 1.370 дка 
( хиляда триста и 
седемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

116.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

141
4 

1626 
05.04.2012 

1626 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Белуите, имот 
№023027 по КВС. 

Имот № 023027 (нула 
две три нула две 
седем) с площ 0.910 
дка ( деветстотин и 
десет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

59.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

141
5 

1627 
05.04.2012 

1627 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Белуите, имот 
№023029 по КВС. 

Имот № 023029 (нула 
две три нула две 
девет) с площ 1.172 
дка ( хиляда сто 
седемдесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 

163.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

141
6 

1628 
05.04.2012 

1628 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Белуите, имот 
№023033 по КВС. 

Имот № 023033 (нула 
две три нула три три) 
с площ 3.288 дка (три 
хиляди двеста 
осемдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

253.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

141
7 

1629 
05.04.2012 

1629 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Белуите, имот 
№023035 по КВС. 

Имот № 023035 (нула 
две три нула три пет) 
с площ 0.468 дка 
(четиристотин 
шестдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

36.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

141
8 

1630 
05.04.2012 

1630 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Иловиците, имот 
№023041 по КВС. 

Имот № 023041 (нула 
две три нула четири 
едно) с площ 5.350 
дка (пет хиляди 
триста и петдесет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

411.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

141
9 

1631 
05.04.2012 

1631 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот 
№038022 по КВС. 

Имот № 038022 (нула 
три осем нула две 
две) с площ 1.576 дка 
(хиляда петстотин 
седемдест и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 

38,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

142
0 

1632 
05.04.2012 

1632 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот 
№038023 по КВС. 

Имот № 038023 (нула 
три осем нула две 
три) с площ 2.803 дка 
(две хиляди 
осемстотин и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

74,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

142
1 

1633 
05.04.2012 

1633 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот 
№038026 по КВС. 

Имот № 038026 (нула 
три осем нула две 
шест) с площ 0.528 
дка (петстотин 
двадесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

142
2 

1634 
05.04.2012 

1634 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот 
№038027 по КВС. 

Имот № 038027 (нула 
три осем нула две 
седем) с площ 0.356 
дка (триста петдесет 
и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

8,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

142
3 

1635 
05.04.2012 

1635 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот 
№038032 по КВС. 

Имот № 038032 (нула 
три осем нула три 
две) с площ 5.537 дка 
(пет хиляди 
петстотин тридесет и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

133,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

142
4 

1636 
05.04.2012 

1636 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот 
№038033 по КВС. 

Имот № 038033 (нула 
три осем нула три 
три) с площ 3.597 дка 
(три хиляди 
петстотин 
деветдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

86,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

142
5 

1637 
05.04.2012 

1637 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот 
№038035 по КВС. 

Имот № 038035 (нула 
три осем нула три 
пет) с площ 3.970 дка 
(три хиляди 
деветстотин и 
седемдесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

95,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

142
6 

1638 
05.04.2012 

1638 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот 
№038037 по КВС. 

Имот № 038037 (нула 
три осем нула три 
седем) с площ 3.349 
дка (три хиляди 
триста четиридесет и 
девет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

88.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

142
7 

1639 
05.04.2012 

1639 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот 
№038038 по КВС. 

Имот № 038038 (нула 
три осем нула три 
осем) с площ 2.296 
дка (две хиляди 
двеста деветдесет и 
шест  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

54.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

142 1640 1640 обл. Пазарджик,общ. Имот № 038040 (нула 41,70 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



8 05.04.2012 Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Луковец, имот 
№038040 по КВС. 

три осем нула четири 
нула ) с площ 1.728 
дка ( хиляда 
седемстотин 
двадесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

142
9 

1641 
05.04.2012 

1641 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Луковец, имот № 
038043 по КВС. 

Имот № 038043 (нула 
три осем нула четири 
три ) с площ 1.949 дка 
( хиляда деветстотин 
четиридесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

51.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

143
0 

1642 
05.04.2012 

1642 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Делика, имот 
№038045 по КВС. 

Имот № 038045 (нула 
три осем нула четири 
пет ) с площ 9.597 дка 
( девет хиляди 
петстотин 
деветдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

253,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

143
1 

1643 
05.04.2012 

1643 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Скаликата, имот 
№039001 по КВС. 

Имот № 039001 (нула 
три девет нула нула 
едно ) с площ 7.481 
дка ( седем хиляди 
четиристотин 
осемдесет и един  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

180.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

143
2 

1644 
05.04.2012 

1644 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 

Имот № 039003 (нула 
три девет нула нула 
три ) с площ 7,078 дка 

170.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



24414, м.Скаликата, имот 
№039003 по КВС. 

( седем хиляди  
седемдесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

143
3 

1646 
05.04.2012 

1646 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Големия шумак, 
имот № 039062 по КВС. 

Имот № 039062 (нула 
три девет нула шест 
две ) с площ 3,448 
дка (три хиляди 
четиристотин 
четиридесет и осем   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

83.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

143
4 

1647 
05.04.2012 

1647 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Големия шумак, 
имот № 039063 по КВС. 

Имот № 039063 (нула 
три девет нула шест 
три ) с площ 2,727 дка 
(две хиляди 
седемстотин 
двадесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

65.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

143
5 

1648 
05.04.2012 

1648 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Големия шумак, 
имот № 039064 по КВС. 

Имот № 039064 (нула 
три девет нула шест 
четири ) с площ 5,034 
дка (пет хиляди и 
тридесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

121.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

143
6 

1649 
05.04.2012 

1649 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Вучата могила, 
имот № 039069 по КВС. 

Имот № 039069 (нула 
три девет нула шест 
девет ) с площ 2,455 
дка (две хиляди 
четиристотин 

100.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



петдесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

143
7 

1650 
05.04.2012 

1650 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот № 
039070 по КВС. 

Имот № 039070 (нула 
три девет нула седем 
нула ) с площ 0,726 
дка (седемстотин 
двадесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

17.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

143
8 

1651 
05.04.2012 

1651 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот № 
039071 по КВС. 

Имот № 039071 (нула 
три девет нула седем 
едно ) с площ 6,601 
дка (шест хиляди 
шестотин и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

296.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

143
9 

1652 
05.04.2012 

1652 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот № 
039072 по КВС. 

Имот № 039072 (нула 
три девет нула седем 
две ) с площ 2,488 
дка (две хиляди 
четиристотин 
осемдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

65.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

144
0 

1653 
05.04.2012 

1653 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот № 
039073 по КВС. 

Имот № 039073 (нула 
три девет нула седем 
три ) с площ 3,261 дка 
(три хиляди двеста 
шестдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 

78.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

144
1 

1654 
05.04.2012 

1654 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот № 
039074 по КВС. 

Имот № 039074 (нула 
три девет нула седем 
четири ) с площ 0,502 
дка (петстотин и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

144
2 

1655 
05.04.2012 

1655 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот № 
039076 по КВС. 

Имот № 039076 (нула 
три девет нула седем 
шест ) с площ 5,768 
дка (пет хиляди 
седемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

139.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

144
3 

1656 
05.04.2012 

1656 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Делика, имот № 
039077 по КВС. 

Имот № 039077 (нула 
три девет нула седем 
седем ) с площ 0,498 
дка (четиристотин 
деветдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

144
4 

1658 
05.04.2012 

1658 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Локовите, имот № 
039087 по КВС. 

Имот № 039087 (нула 
три девет нула осем 
седем ) с площ 1,184 
дка (хиляда сто 
осемдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -   нива 

110.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

144
5 

1659 
10.04.2012 

1659 с. Мененкьово, обш.Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-535, 
кв. 44 по ПУП на с. 
Мененкьово - одобрен със 
Заповед № 202/2005 г. 

УПИ 
V(пет)-535(петстотин 
тридесет и пет) с 
площ 894.53 
(осемстотин 
деветдесет и четири 
кв.м. и 53 см.), 
находящ се в кв. 
44(четиридесет и 
четири). 

3 846.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
31.07.2012 г. с 
"РОЛОН 
РОЛО" ЕООД 

Заповед 
№393 от 
30.08.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

144
6 

1660 
10.04.2012 

1660 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот 
№000147 по КВС. 

Имот № 000147 (нула 
нула нула едно 
четири седем) с площ 
1.084 дка (хиляда 
осемдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

44.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

144
7 

1661 
10.04.2012 

1661 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Локовите, имот 
№020038 по КВС. 

Имот № 020038 (нула 
две нула нула три 
осем) с площ 1.105 
дка (хиляда сто и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

94.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

144
8 

1662 
10.04.2012 

33.20 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Локовите, имот 
№021036 по КВС. 

Имот № 021036 (нула 
две едно нула три 
шест) с площ 0.356 
дка (тристса петдесет 
и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

33.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



144
9 

1663 
10.04.2012 

1663 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Локовите, имот 
№021037 по КВС. 

Имот № 021037 (нула 
две едно нула три 
седем) с площ 0.315 
дка (тристса и 
петнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

29.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

145
0 

1664 
10.04.2012 

1664 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Локовите, имот № 
022045 по КВС. 

Имот № 022045 (нула 
две две нула четири 
пет) с площ 0.724 дка 
(седемстотин 
двадесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

67.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

145
1 

1665 
10.04.2012 

1665 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Локовите, имот 
№022046 по КВС. 

Имот № 022046 (нула 
две две нула четири 
шест) с площ 0.375 
дка (триста  
седемдесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

34.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

145
2 

1666 
10.04.2012 

1666 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Локовите, имот 
№022047 по КВС. 

Имот № 022047 (нула 
две две нула четири 
шест) с площ 0.801 
дка (осемстотин и 
един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

74.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

145
3 

1667 
10.04.2012 

1667 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 

Имот № 022048 (нула 
две две нула четири 

88.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Локовите, имот 
№022048 по КВС. 

осем) с площ 0.945 
дка (деветстотин 
четиридесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

145
4 

1668 
10.04.2012 

1668 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Овиняка, имот 
№024036 по КВС. 

Имот № 024036 (нула 
две две нула три 
шест) с площ 1.382 
дка (хиляда триста 
осемдесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

89.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

145
5 

1669 
10.04.2012 

1669 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Овиняка, имот 
№024037 по КВС. 

Имот № 024037 (нула 
две четири нула три 
седем) с площ 1.724 
дка (хиляда 
седемстотин 
двадесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

111.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

145
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1670 
10.04.2012 

1670 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Цинигерка, имот 
№024038 по КВС. 

Имот № 024038 (нула 
две четири нула три 
осем) с площ 5.121 
дка (пет хиляди сто 
двадесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

394.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

145
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1671 
10.04.2012 

1671 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Печи крак, имот 

Имот № 024039 (нула 
две четири нула три 
девет) с площ 2.076 
дка (две хиляди  

159.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



№024039 по КВС. седемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

145
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1672 
10.04.2012 

1672 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Печи крак, имот 
№024040 по КВС. 

Имот № 024040 (нула 
две четири нула 
четири нула) с площ 
3.340 дка (три хиляди 
триста и четиридесет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

257.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

145
9 

1673 
10.04.2012 

1673 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Дунковица, имот 
№024041 по КВС. 

Имот № 024041 (нула 
две четири нула 
четири едно) с площ 
0.815 дка 
(осемстотин и 
петнадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

62.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

146
0 

1674 
10.04.2012 

1674 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Мечкара, имот 
№025001 по КВС. 

Имот № 025001 (нула 
две пет нула нула 
едно) с площ 1.000 
дка (хиляда кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

85.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД 
-65/29.07.201
4 г. с Иванка 
Спасова 
Генова 

Заповед 
№ 370 от 
18.08.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

146
1 

1675 
10.04.2012 

1675 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Брестаците, имот 
№025013 по КВС. 

Имот № 025013 (нула 
две пет нула едно 
три) с площ 0.844 дка 
(осемстотин 
четиридесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  

64.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

146
2 

1676 
10.04.2012 

1676 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Брестаците, имот 
№025014 по КВС. 

Имот № 025014 (нула 
две пет нула едно 
четири) с площ 4.506 
дка (четири хиляди 
петстотин и шест  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

383.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

146
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1677 
10.04.2012 

1677 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Мечкара, имот 
№026012 по КВС. 

Имот № 026012 (нула 
две шест нула едно 
две) с площ 0.917 дка 
(деветстотин и 
седемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

85.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

146
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1678 
10.04.2012 

1678 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Соколова могила, 
имот № 026013 по КВС. 

Имот № 026013 (нула 
две шест нула едно 
три) с площ 0.524 дка 
(петстотин двадесет 
и четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

48.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

146
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1679 
10.04.2012 

1679 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Локовите, имот № 
026014 по КВС. 

Имот № 026014 (нула 
две шест нула едно 
четири) с площ 0.508 
дка (петстотин и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

47,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



производство
" гр.София 

146
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1680 
10.04.2012 

1680 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Локовите, имот № 
026015 по КВС 

Имот № 026015 (нула 
две шест нула едно 
пет) с площ 1.280 дка 
(хиляда двеста и 
осемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

119.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

146
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1681 
10.04.2012 

1681 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Мечкара, имот № 
026016 по КВС. 

Имот № 026016 (нула 
две шест нула едно 
шест) с площ 5.999 
дка (пет хиляди 
деветстотин 
деведесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

510.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

146
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1682 
10.04.2012 

1682 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Соколова могила, 
имот № 027006 по КВС 

Имот № 027006 (нула 
две седем нула нула 
шест) с площ 3.621 
дка (три хиляди 
шестотин двадесет и 
един  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

308.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

146
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1683 
10.04.2012 

1683 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Соколова могила, 
имот № 027007 по КВС 

Имот № 027007 (нула 
две седем нула нула 
седем) с площ 7.834 
дка (седем хиляди 
осемстотин тридесет 
и четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

207.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



147
0 

1684 
10.04.2012 

1684 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Соколова могила, 
имот № 027009 по КВС 

Имот № 027009 (нула 
две седем нула нула 
девет) с площ 2.400 
дка (две хиляди и  
четиристотин кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

58.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

147
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1685 
10.04.2012 

1685 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Бора, имот № 
028002 по КВС 

Имот № 028002 (нула 
две осем нула нула 
две) с площ 3.214 дка 
(три хиляди двеста и 
четиринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

273.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

147
2 

1686 
10.04.2012 

1686 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Парувец, имот № 
028047 по КВС 

Имот № 028047 (нула 
две осем нула четири 
седем) с площ 0.939 
дка (деветстотин 
тридесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

72.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

147
3 

1687 
10.04.2012 

1687 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Парувец, имот № 
028048 по КВС 

Имот № 028048 (нула 
две осем нула четири 
осем) с площ 1.215 
дка (хиляда двеста и 
петнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

103.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

147
4 

1688 
10.04.2012 

1688 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 

Имот № 028049 (нула 
две осем нула четири 

76.60 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Парувец, имот № 
028049 по КВС 

девет) с площ 0.901 
дка (деветстотин и 
един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

147
5 

1689 
10.04.2012 

1689 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Парувец, имот № 
028050 по КВС 

Имот № 028050 (нула 
две осем нула пет 
нула) с площ 2.061 
дка (две хиляди 
шестдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

158.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

147
6 

1690 
10.04.2012 

1690 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райовец, имот № 
028051 по КВС 

Имот № 028051 (нула 
две осем нула пет 
едно) с площ 3.586 
дка (три хиляди 
петстотин осемдесет 
и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

305.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

147
7 

1691 
10.04.2012 

1691 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райовец, имот № 
028052 по КВС 

Имот № 028052 (нула 
две осем нула пет 
две) с площ 2.954 дка 
(две хиляди 
деветстотин 
петдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

227.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 508 от 
15.10.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

147
8 

1692 
10.04.2012 

1692 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Брестаците, имот 

Имот № 028053 (нула 
две осем нула пет 
три) с площ 4.263 дка 
(четири хиляди 

362.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



№ 028053 по КВС двеста шестдесет и 
три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

147
9 

1693 
10.04.2012 

1693 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Брестаците, имот 
№ 028053 по КВС 

Имот № 028054 (нула 
две осем нула пет 
четири) с площ 1.357 
дка ( хиляда триста 
петдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

115.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

148
0 

1694 
10.04.2012 

1694 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Райовец, имот № 
028055 по КВС 

Имот № 028055 (нула 
две осем нула пет 
пет) с площ 3.471 дка 
( три хиляди 
четиристотин 
седемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

295.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

148
1 

1695 
10.04.2012 

1695 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Валога, имот № 
028056 по КВС 

Имот № 028056 (нула 
две осем нула пет 
шест) с площ 2.590 
дка ( две хиляди 
петстотин и 
деведесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

199.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

148
2 

1696 
10.04.2012 

1696 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Валога, имот № 
028059 по КВС 

Имот № 028059 (нула 
две осем нула пет 
девет) с площ 1.000 
дка ( хиляда  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива   

76.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

148
3 

1697 
10.04.2012 

1697 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Катранкьовец, имот 
№ 029017 по КВС 

Имот № 029017 (нула 
две девет нула едно 
седем) с площ 1.405 
дка ( хиляда 
четиристотин и пет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

108.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

148
4 

1698 
10.04.2012 

1698 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Валога, имот № 
029018 по КВС 

Имот № 029018 (нула 
две девет нула едно 
осем) с площ 5.932 
дка (пет хиляди 
деветстотин 
тридесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

828.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

148
5 

1699 
10.04.2012 

1699 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Валога, имот № 
029019 по КВС 

Имот № 029019 (нула 
две девет нула едно 
девет) с площ 3.202 
дка (три хиляди 
двеста и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

447.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

148
6 

1700 
10.04.2012 

1700 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Валога, имот № 
029020 по КВС 

Имот № 029020 (нула 
две девет нула две 
нула) с площ 2.101 
дка (две хиляди сто и 
един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 

161.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

148
7 

1701 
10.04.2012 

1701 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Луковец, имот № 
040063 по КВС. 

Имот № 040063 (нула 
четири нула нула 
шест три) с площ 
0.697 дка 
(шестстотин 
деветдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

16.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

148
8 

1702 
10.04.2012 

1702 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Пазалка, имот № 
030030 по КВС. 

Имот № 030030 (нула 
три нула нула три 
нула) с площ 4.342 
дка (четири хиляди 
триста четиридесет и 
два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII (осма) 

144.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

148
9 

1703 
10.04.2012 

1703 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Пазалка, имот № 
030031 по КВС. 

Имот № 030031 (нула 
три нула нула три 
едно) с площ 1.187 
дка (хиляда сто 
осемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII (осма) 

39.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

149
0 

1704 
10.04.2012 

1704 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Пазалка, имот № 
030035 по КВС. 

Имот № 030035 (нула 
три нула нула три 
пет) с площ 2.209 дка 
(две хиляди двеста и 
девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 

73.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VIII (осма) собственост земеделско 
производство
" гр.София 

149
1 

1705 
10.04.2012 

1705 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Пазалка, имот № 
031004 по КВС. 

Имот № 031004 (нула 
три едно нула нула 
четири) с площ 0.476 
дка (четиристотин 
седемдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII (осма) 

15.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

149
2 

1706 
10.04.2012 

1706 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Кавака, имот № 
032018 по КВС. 

Имот № 032018 (нула 
три две нула едно 
осем) с площ 0.704 
дка (седемстотин и 
четири кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

59.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

149
3 

1707 
10.04.2012 

1707 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Кавака, имот № 
032019 по КВС. 

Имот № 032019 (нула 
три две нула едно 
девет) с площ 2.986 
дка (две хиляди 
деветстотин 
осемдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

278.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

149
4 

1708 
10.04.2012 

1708 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Колибищата, имот 
№ 032021 по КВС. 

Имот № 032021 (нула 
три две нула две 
едно ) с площ 4.295 
дка (четири хиляди 
двеста деветдесет и 
пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

365.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

149
5 

1709 
10.04.2012 

1709 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Колибищата, имот 
№ 032022 по КВС. 

Имот № 032022 (нула 
три две нула две две 
) с площ 8.328 дка 
(осем хиляди триста 
двадесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

708.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

149
6 

1710 
10.04.2012 

1710 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Колибищата, имот 
№ 032023по КВС. 

Имот № 032023 (нула 
три две нула две три) 
с площ 0.721 дка 
(седемстотин 
двадесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

61.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

149
7 

1711 
10.04.2012 

1711 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Колибищата, имот 
№ 032024 по КВС. 

Имот № 032024 (нула 
три две нула две 
четири) с площ 2.472 
дка (две хиляди 
четиристотин 
седемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

210.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

149
8 

1712 
10.04.2012 

1712 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Колибищата, имот 
№ 032026 по КВС. 

Имот № 032026 (нула 
три две нула две 
шест) с площ 3.002 
дка (три хиляди и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

255.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

149 1713 1713 обл. Пазарджик,общ. Имот № 032027 (нула 33.30 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



9 10.04.2012 Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Локовите, имот № 
032027 по КВС. 

три две нула две 
седем) с площ 0.358 
дка (триста петдесет 
и осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

150
0 

1714 
10.04.2012 

1714 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Кобилищата, имот 
№ 032028 по КВС. 

Имот № 032028 (нула 
три две нула две 
осем) с площ 1.394 
дка (хиляда триста 
деветдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

129.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

150
1 

1715 
10.04.2012 

1715 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Кобилищата, имот 
№ 032029 по КВС. 

Имот № 032029 (нула 
три две нула две 
девет) с площ 3.090 
дка (три хиляди и 
деветдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

287.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
65/29.07.2014 
г. с Иванка 
Спасова 
Генова 

Заповед 
№ 369 от 
18.08.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

150
2 

1716 
10.04.2012 

1716 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Кр. кошари, имот № 
032030 по КВС. 

Имот № 032030 (нула 
три две нула три 
нула) с площ 1.948 
дка (хиляда и 
деветстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

181.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

150
3 

1717 
10.04.2012 

1717 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Колибищата, имот 
№ 032034 по КВС. 

Имот № 032034 (нула 
три две нула три 
четири) с площ 0.150 
дка (сто и петдесет 
кв.м.)  

14.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

150
4 

1718 
10.04.2012 

1718 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Кавака, имот № 
033006 по КВС. 

Имот № 033006 (нула 
три три нула нула 
шест) с площ 5.428 
дка (пет хиляди 
четиристотин 
двадесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIІІ (осма) 

199.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

150
5 

1719 
10.04.2012 

1719 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Кавака, имот № 
034004 по КВС. 

Имот № 034004 (нула 
три четири нула нула 
четири) с площ 4.152 
дка (четири хиляди 
сто петдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIІІ (осма) 

167.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

150
6 

1720 
10.04.2012 

1720 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Якимова махала, 
имот № 034004 по КВС. 

Имот № 034013 (нула 
три четири нула едно 
три) с площ 0.750 дка 
(седемстотин и 
петдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIІІ (осма) 

27.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

150
7 

1721 
10.04.2012 

1721 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Божкова нива, имот 
№ 035005 по КВС. 

Имот № 035005 (нула 
три пет нула нула 
пет) с площ 9.549 дка 
(девет хиляди 
петстотин 
четиридесет и девет 
кв.м.)  

175.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

150
8 

1722 
10.04.2012 

1722 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Божкова нива, имот 
№ 035007 по КВС. 

Имот № 035007 (нула 
три пет нула нула 
седем) с площ 1.683 
дка ( хиляд 
шестстотин 
осемдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

31.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

150
9 

1723 
10.04.2012 

1723 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Младенов валог, 
имот № 036001 по КВС. 

Имот № 036001 (нула 
три шест нула нула 
едно) с площ 1.709 
дка ( хиляда 
седемстотин и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

41.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

151
0 

1724 
10.04.2012 

1724 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Делика, имот № 
038001 по КВС. 

Имот № 038001 (нула 
три осем нула нула 
едно) с площ 2.309 
дка ( две хиляди 
триста и девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

55.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

151
1 

1725 
10.04.2012 

1725 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Делика, имот № 
038004 по КВС. 

Имот № 038004 (нула 
три осем нула нула 
четири) с площ 1.903 
дка ( хиляда 
деветстотин и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 

46.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

151
2 

1726 
10.04.2012 

1726 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Делика, имот № 
038008 по КВС. 

Имот № 038008 (нула 
три осем нула нула 
осем) с площ 7.041 
дка ( седем хиляди 
четиридесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

170.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

151
3 

1727 
10.04.2012 

1727 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Делика, имот № 
038009 по КВС. 

Имот № 038009 (нула 
три осем нула нула 
девет) с площ 0.255 
дка ( двеста петдесет 
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

6.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

151
4 

1728 
10.04.2012 

1728 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Делика, имот № 
038013 по КВС. 

Имот № 038013 (нула 
три осем нула едно 
три) с площ 3.335 дка 
( три хиляди триста 
тридесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

80.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

151
5 

1729 
10.04.2012 

1729 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Делика, имот № 
038013 по КВС. 

Имот № 038015 (нула 
три осем нула едно 
пет) с площ 0.913 дка 
( деветстотин и 
тринадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

22.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

151
6 

1730 
10.04.2012 

1730 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Върха, имот № 
040044 по КВС. 

Имот № 040044 (нула 
четири нула нула 
четири четири)  с 
площ 2.758 дка ( две 
хиляди седемстотин 
петдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

66.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

151
7 

1732 
10.04.2012 

1732 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Говедарника, имот 
№040050 по КВС. 

Имот № 040050 (нула 
четири нула нула пет 
нула) с площ 2.940  
дка (две хиляди 
деветстотин и 
четиридесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

71.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

151
8 

1733 
10.04.2012 

1733 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Говедарника, имот 
№040052 по КВС. 

Имот № 040052 (нула 
четири нула нула пет 
две) с площ 3.757  
дка (три хиляди 
седемстотин 
петдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

90.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

151
9 

1734 
10.04.2012 

1734 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Кривата нива, имот 
№040054 по КВС. 

Имот № 040054 (нула 
четири нула нула пет 
четири) с площ 3.787  
дка (три хиляди 
седемстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

91.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

152 1735 1735 обл. Пазарджик, общ. Имот № 040057 (нула 91.40 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



0 10.04.2012 Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Локовите, имот 
№040057 по КВС. 

четири нула нула пет 
седем) с площ 0.981  
дка (деветстотин 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

152
1 

1736 
10.04.2012 

1736 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Локовите, имот 
№040058 по КВС. 

Имот № 040058 (нула 
четири нула нула пет 
осем) с площ 0.150  
дка (сто и петдесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

14.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

152
2 

1737 
10.04.2012 

1737 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Кр. кошари, имот 
№040059 по КВС. 

Имот № 040059 (нула 
четири нула нула пет 
девет) с площ 0.651  
дка (шестстотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

60.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

152
3 

1738 
10.04.2012 

1738 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Локовите, имот 
№040060 по КВС. 

Имот № 040060 (нула 
четири нула нула 
шест нула) с площ 
0.459  дка 
(четиристотин 
петдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

42.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

152
4 

1739 
10.04.2012 

1739 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 

Имот № 040062 (нула 
четири нула нула 
шест две) с площ 

33.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



24414,м. Луковец, имот 
№040062 по КВС. 

1.375  дка (хиляда 
триста седемдесет и 
пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

152
5 

1740 
10.04.2012 

1740 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м. Луковец, имот 
№040064 по КВС. 

Имот № 040064 (нула 
четири нула нула 
шест четири) с площ 
4.085  дка (четири 
хиляди и осемдесет и 
пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставени тр. 
насаждения 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

167.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

152
6 

1741 
10.04.2012 

1741 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041005  
 по КВС. 

Имот № 041005(нула 
четири едно нула 
нула пет)  с площ 
5.068 дка  (пет 
хиляди  шестдесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

335.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

152
7 

1742 
10.04.2012 

1742 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м.Нерезето , имот 
№041008  
 по КВС. 

Имот № 041008(нула 
четири едно нула 
нула осем)  с площ 
6.930 дка  (шест 
хиляди деветстотин и 
тридесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

254.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

152
8 

1743 
10.04.2012 

1743 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот № 

Имот № 041011 (нула 
четири едно нула 
нула едно ) с площ 
0.721 дка ( 

26.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



041011 по КВС. седемстотин 
двадесет и един  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

152
9 

1744 
10.04.2012 

1744 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот № 
041062 по КВС. 

Имот № 041062 (нула 
четири едно нула 
шест две ) с площ 
0.551 дка ( петстотин 
петдесет и един  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

46.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

153
0 

1745 
10.04.2012 

1745 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот № 
041064 по КВС. 

Имот № 041064 (нула 
четири едно нула 
шест четири ) с площ 
0.387 дка ( триста 
осемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

32.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

153
1 

1746 
10.04.2012 

1746 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот № 
042008 по КВС. 

Имот № 042008 (нула 
четири две нула нула 
осем ) с площ 0.940 
дка ( деветстотин и 
четиридесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

34.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

153
2 

1747 
10.04.2012 

1747 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот № 
042012 по КВС. 

Имот № 042012 (нула 
четири две нула едно 
две ) с площ 0.337 
дка ( триста тридесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 

12.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

153
3 

1748 
10.04.2012 

1748 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот № 
042015 по КВС. 

Имот № 042015 (нула 
четири две нула едно 
пет) с площ 3.968 дка 
( три хиляди 
деветстотин 
шестдесет и осем  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

145.80 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

153
4 

1749 
10.04.2012 

1749 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот № 
042016 по КВС. 

Имот № 042016 (нула 
четири две нула едно 
шест) с площ 1.472 
дка ( хиляда 
четиристотин 
седемдест и два  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

54.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

153
5 

1750 
10.04.2012 

1750 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот № 
042017 по КВС. 

Имот № 042017 (нула 
четири две нула едно 
седем) с площ 1.925 
дка ( хиляда 
деветстотин 
двадесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -  нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

70.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

153
6 

1755 
10.04.2012 

1755 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол, имот № 030052 
по КВС. 

Имот № 030052 (нула 
три нула нула пет 
две) с площ 5,397  
дка (пет хиляди 
триста деветдесет и  
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 

326.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
23.08.2012 г. с 
Кирил 
Александров 
Симеонов 

Заповед 
№ 394 от 
30.08.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІV 
(четвърта) 

общинска 
собственост 

153
7 

1756 
10.04.2012 

1756 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол, имот № 030064 
по КВС. 

Имот № 030064 (нула 
три нула нула шест 
четири) с площ 3,113  
дка (три хиляди сто и 
тринадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

103.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
23.08.2012 г. с 
Кирил 
Александров 
Симеонов 

Заповед 
№ 395 от 
30.08.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

153
8 

1757 
10.04.2012 

1757 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ленище, имот № 042017 по 
КВС . 

Имот № 042017 (нула 
четири две нула едно 
седем) с площ 4,619  
дка (четири хиляди 
шестотин и 
деветнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

85.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
23.08.2012 г. с 
Кирил 
Александров 
Симеонов 

Заповед 
№ 392 от 
30.08.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

153
9 

1758 
10.04.2012 

1758 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Изворите, имот № 044021 
по КВС . 

Имот № 044021 (нула 
четири четири нула 
две едно) с площ 
2,119  дка (две 
хиляди сто и 
деветнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

66.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

154
0 

1759 
10.04.2012 

1759 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Изворите, имот № 045001 
по КВС . 

Имот № 045001 (нула 
четири пет нула нула 
едно) с площ 1,522  
дка (хиляда 
петстотин двадесет и 
два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 

47.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) " гр.София 

154
1 

1760 
10.04.2012 

1760 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Локовите, имот 
№021035 по КВС. 

Имот № 021035 (нула 
две едно нула три 
пет) с площ 0.441 дка 
(четиристотин 
четиридесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

41.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

154
2 

1761 
18.04.2012 

1761 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1404 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029041 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1404(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
четири нула четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1 972 
кв.м.(хиляда  
деветстотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

420.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
132 от 
11.11.2013 г. с 
купувач Иван 
Христов 
Петков 

Заповед 
№ 569 от 
20.12.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

154
3 

1762 
20.04.2012 

1762 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Магарчово, ПИ с 
идентификатор 03592.5.33 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
066003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.33(нула три 
пет девет две точка 
пет точка три три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 11 079 
кв.м.(еднинадесет 
хиляди седемдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

193.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

154
4 

1763 
20.04.2012 

1763 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Манастира, ПИ с 
идентификатор 03592.4.473 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
067013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.473 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
седем три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
12 770 
кв.м.(дванадесет 
хиляди седемстотин 
и седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

622.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

154
5 

1764 
20.04.2012 

1764 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Божкова 
ливада, ПИ с идентификатор 
03592.4.429 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.429 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
две девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
10 220 кв.м.(десет 
хиляди двеста и 
двадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1 001.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

154
6 

1765 
20.04.2012 

1765 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.395 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.395 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 

655.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059040 

девет пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 22 
806 кв.м.(двадесет и 
две хиляди 
осемстотин и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

154
7 

1766 
20.04.2012 

1766 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.281 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058072 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.281 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
осем едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
14 523 
кв.м.(четиринадесет 
хиляди петстотин 
двадесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

417.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

154
8 

1767 
20.04.2012 

1767 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.958 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.958 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет пет 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 10 486 
кв.м.(десет хиляди 
четиристотин 
осемстотин и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

707.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

154
9 

1768 
20.04.2012 

1768 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Реовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.521 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.521 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет две 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 19 644 
кв.м.(деветнадесет 
хиляди шестотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

1 591.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

155
0 

1769 
20.04.2012 

1769 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Света 
Петка, ПИ с идентификатор 
03592.3.138 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038141 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.138 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно три 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 22 399 
кв.м.(двадесет и две 
хиляди триста 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

423.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

155
1 

1770 
20.04.2012 

1770 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.99 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.99 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет 

432.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
025003 

девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 18 791 
кв.м.(осемнадесет 
хиляди седемстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

155
2 

1771 
20.04.2012 

1771 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.82 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
023008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.82 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 12 338 
кв.м.(дванадесет 
хиляди триста 
тридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

354.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

155
3 

1772 
20.04.2012 

1772 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.71 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
024043 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.71 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 10 544 
кв.м.(десет хиляди 
петстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

303.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

155
4 

1773 
20.04.2012 

1773 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.684 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
034037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.684 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест осем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 15 
322 кв.м.(петнадесет 
хиляди триста 
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1 501.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

155
5 

1774 
20.04.2012 

1774 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.526 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032103 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.526 (нула три 
пет девет две точка 
две точка пет две 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 12 278 
кв.м.(дванадесет 
хиляди двеста 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1 203.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

155
6 

1775 
20.04.2012 

1775 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.400 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.400 (нула три 
пет девет две точка 
две точка четири 
нула нула) по КККР 

966.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026042 

на гр. Белово с площ 
11 
501кв.м.(единадесет 
хиляди петстотин и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

155
7 

1776 
20.04.2012 

1776 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Св. 
Тодор, ПИ с идентификатор 
03592.2.293 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
030006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.293 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две девет 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 14 579 
кв.м.(четиринадесет 
хиляди петстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1 785.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

155
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1777 
20.04.2012 

1777 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.100 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
025004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.100 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно нула 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 12 548 
кв.м.(дванадесет 
хиляди петстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

360.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

155
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1778 
20.04.2012 

1778 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.74 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000199 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.74 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 15 
308 кв.м.(петнадесет 
хиляди триста и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

597.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

156
0 

1779 
20.04.2012 

1779 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Папратно, ПИ с 
идентификатор 03592.6.67 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000138 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.67 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка шест 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 10 549 
кв.м.(десет хиляди 
петстотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

370.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

156
1 

1780 
20.04.2012 

1780 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

428.40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.148 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071148 

03592.8.148 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно 
четири осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
11 562 
кв.м.(единадесет 
хиляди петстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

156
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1781 
25.04.2012 

1781 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.63 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051049 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.63 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 7 326 
кв.м.(седем хиляди 
триста двадесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

168.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

156
3 

1782 
25.04.2012 

1782 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.57 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051043 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.57 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 9 727 
кв.м. (девет хиляди 
седемстотин 
двадесет и седем 

474.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

производство
" гр.София 

156
4 

1783 
25.04.2012 

1783 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.55 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051041 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.55 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 18 665 кв.м. 
(осемнадесет хиляди 
шестстотин 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

909.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

156
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1784 
25.04.2012 

1784 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.48 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.48 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 11 271 
кв.м. (единадесет 
хиляди двеста 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

324.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - IX(девета) 

156
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1785 
25.04.2012 

1785 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1152  по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1152 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно пет две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 19 968 кв.м. 
(деветнадесет 
хиляди деветстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

574.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

156
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1786 
25.04.2012 

1786 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1050  по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
048006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1050 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула пет нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 19 749 кв.м. 
(деветнадесет 
хиляди седемстотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

276.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

156
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1787 
25.04.2012 

1787 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.918  по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.918 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет едно 
осем) по КККР на гр. 

550.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047030 

Белово с площ 10 193 
кв.м. (десет хиляди 
сто деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

156
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1788 
25.04.2012 

1788 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.106  по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.106 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
нула шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
18 561 кв.м. 
(осемнадесет хиляди 
петстотин шестдесет 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

2 455.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

157
0 

1789 
25.04.2012 

1789 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.899  по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.899 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем девет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 10 203 
кв.м. (десет хиляди 
двеста и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

551.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VI(шеста) 

157
1 

1790 
25.04.2012 

1790 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.891  по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.891 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем девет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 29 714 
кв.м. (двадесет и 
девет хиляди 
седемстотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

1 604.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

157
2 

1791 
25.04.2012 

1791 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.870  по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047072 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.870 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем седем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 11 975 
кв.м. (единадесет 
хиляди деветстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

646.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

157
3 

1792 
25.04.2012 

1792 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.868  по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.868 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем шест 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 10 592 
кв.м. (десет хиляди 
петстотин 

572.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



045070 деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

157
4 

1793 
25.04.2012 

1793 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.854 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045056 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.854 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем пет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 14 
475 кв.м. 
(четиринадесет 
хиляди четиристотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

781.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

157
5 

1794 
25.04.2012 

1794 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.834 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045036 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.834 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем три 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 10 
628 кв.м. (десет 
хиляди шестстотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

573.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VI(шеста) 

157
6 

1795 
25.04.2012 

1795 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1061 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
048017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1061 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула шест едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 11 134 кв.м. 
(единадесет хиляди 
сто тридесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

155.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

157
7 

1796 
25.04.2012 

1796 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.678 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052059 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.678 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
седем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
19 041 кв.м. 
(деветнадесет 
хиляди и 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

437.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

157
8 

1797 
25.04.2012 

1797 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1106 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1106 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно нула шест) по 
КККР на гр. Белово с 

534.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052052 

площ 20 195 кв.м. 
(двадесет хиляди сто 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

157
9 

1798 
25.04.2012 

1798 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1075 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1075 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула седем пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 8 072 кв.м. 
(осем хиляди и 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

232.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

158
0 

1799 
25.04.2012 

1799 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1073 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1073 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула седем три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 13 996 кв.м. 
(тринадесет хиляди и 
деветстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

402.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

158
1 

1800 
25.04.2012 

1800 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.276 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.276 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
седем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
13 561 кв.м. 
(тринадесет хиляди и 
петстотин шестдесет 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

389.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

158
2 

1801 
25.04.2012 

1801 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вървитец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1388 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
050001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1388 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три осем осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 16 569 кв.м. 
(шестнадесет хиляди 
и петстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

381.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

158
3 

1803 
25.04.2012 

1803 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1038 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 

634.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049013 

нула три осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 27 605 кв.м. 
(двадесет и седем 
хиляди шестстотин и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

158
4 

1804 
25.04.2012 

1804 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1036 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1036 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула три шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 12 616 кв.м. 
(дванадесет хиляди 
шестстотин и 
шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

492.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

158
5 

1805 
25.04.2012 

1805 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.996 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053056 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.996 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет девет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 19 293 
кв.м. (деветнадесет 
хиляди двеста 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

1 302.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

158
6 

1806 
25.04.2012 

1806 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Манастира, ПИ с 
идентификатор 03592.4.478 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
067018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.478 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
седем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
20 780 кв.м. 
(двадесет хиляди 
седемстотин и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - др. вид 
недървипроизв. 
горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

891.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

158
7 

1807 
25.04.2012 

1807 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Божкова 
ливада, ПИ с идентификатор 
03592.4.406 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.406 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
нула шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
23 803 кв.м. 
(двадесет и три 
хиляди осемстотин и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

2 915.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

158
8 

1808 
25.04.2012 

1808 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

6 675.40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. Божкова 
ливада, ПИ с идентификатор 
03592.4.418 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060013 

03592.4.418 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
едно осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
54 493 кв.м. 
(петдесет и четири 
хиляди четиристотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

158
9 

1809 
25.04.2012 

1809 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Реовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.549 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.549 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет четири 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 11 307 
кв.м. (единадесет 
хиляди триста и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

915.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

159
0 

1810 
07.05.2012 

1810 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011077 
по КВС . 

Имот № 011077 (нула 
едно едно нула 
седем седем) с площ 
1,664  дка (хиляда 
шестотин шестдесет 
и четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

87,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



159
1 

1811 
07.05.2012 

1811 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Малкия друм, имот № 
018024 по КВС . 

Имот № 018024 (нула 
едно осем нула две 
четири) с площ 6,432  
дка (шест хиляда 
четиристотин 
тридесет и два  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

567,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

159
2 

1812 
07.05.2012 

1812 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото, имот № 
026050 по КВС . 

Имот № 026050(нула 
две шест нула пет 
нула) с площ 0,737 
дка (седемстотин 
тридесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

71,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

159
3 

1813 
07.05.2012 

1813 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото, имот № 
026051  по КВС . 

Имот № 026051(нула 
две шест нула пет 
едно) с площ 0,165 
дка (сто шестдесет и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

15.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

159
4 

1814 
07.05.2012 

1814 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Попова лъка, имот № 
026094  по КВС . 

Имот № 026094(нула 
две шест нула девет 
четири) с площ 0,691 
дка (шестотин 
деведесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

102.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

159 1815 1815 обл. Пазарджик, общ. Имот № 026096 (нула 992.70 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



5 07.05.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бела вода, имот № 026096  
по КВС . 

две шест нула девет 
шест) с площ 8,550 
дка (осем хиляди 
петстотин и петдесет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

159
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1816 
07.05.2012 

1816 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бела вода, имот № 026098 
по КВС . 

Имот № 026098 (нула 
две шест нула девет 
осем) с площ 2,675 
дка (две хиляди 
шестотин 
седемдесет и пет   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

362.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

159
7 

1819 
07.05.2012 

1819 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов  дол, имот № 030142 
по КВС . 

Имот № 030142 (нула 
три нула едно четири 
две) с площ 1,331 дка 
(хиляди триста 
тридесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

44,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

159
8 

1820 
07.05.2012 

1820 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
033059 по КВС . 

Имот № 033059 (нула 
три три нула пет 
девет) с площ 0,159 
дка (сто петдесет и 
девет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

10,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

159
9 

1821 
07.05.2012 

1821 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 033061 (нула 
три три нула шест 

29,30 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
033061 по КВС . 

едно) с площ 0,467 
дка (четиристотин 
шестдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

160
0 

1822 
07.05.2012 

1822 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
033062 по КВС . 

Имот № 033062 (нула 
три три нула шест 
две) с площ 0,198 дка 
(сто деветдесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

16,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

160
1 

1823 
07.05.2012 

1823 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
033063 по КВС . 

Имот № 033063 (нула 
три три нула шест 
три) с площ 0,049 дка 
(четиридесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

4,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

160
2 

1824 
07.05.2012 

1824 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
033064 по КВС . 

Имот № 033064 (нула 
три три нула шест 
четири) с площ 0,034 
дка (тридесет и 
четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

2,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

160
3 

1825 
07.05.2012 

1825 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Трифонов връх, имот № 

Имот № 037025 (нула 
три седем нула две 
пет) с площ1,665 дка 
(хиляда шестотин 

94,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



037025 по КВС . шестдесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

160
4 

1826 
07.05.2012 

1826 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037027 по КВС . 

Имот № 037027 (нула 
три седем нула две 
седем) с площ 4,602 
дка (четири хиляда 
шестотин и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

275,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

160
5 

1828 
07.05.2012 

1828 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Радичовец, имот № 037029 
по КВС . 

Имот № 037029 (нула 
три седем нула две 
девет) с площ 0,897 
дка (осмстотин 
деветдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

45,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

160
6 

1829 
07.05.2012 

1829 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037038 по КВС . 

Имот № 037038 (нула 
три седем нула две 
девет) с площ 4,204 
дка (четири хиляди 
двеста и четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

251,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

160
7 

1830 
07.05.2012 

1830 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037039 по КВС . 

Имот № 037039 (нула 
три седем нула три 
девет) с площ 1,843 
дка (хиляда 
осемстотин 
четиридесет и три 

92.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

160
8 

1831 
07.05.2012 

1831 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037040 по КВС . 

Имот № 037040 (нула 
три седем нула 
четири нула) с площ 
1,140 дка (хиляда сто 
и четиридесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

68,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

160
9 

1832 
07.05.2012 

1832 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037041 по КВС . 

Имот № 037041 (нула 
три седем нула 
четири едно) с площ 
8,751 дка (осем 
хиляди седемстотин 
петдесет и един  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

523.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

161
0 

1833 
07.05.2012 

1833 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037043 по КВС . 

Имот № 037043 (нула 
три седем нула 
четири три) с площ 
2,744 дка (две хиляди 
седемстотин 
четиридесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

138.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

161
1 

1834 
07.05.2012 

1834 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037045 по КВС . 

Имот № 037045 (нула 
три седем нула 
четири пет) с площ 
1,326 дка (хиляда 
триста двадесет и 
шест кв.м)  

66.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

161
2 

1835 
07.05.2012 

1835 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037047 по КВС . 

Имот № 037047 (нула 
три седем нула 
четири седем) с площ 
1,528 дка (хиляда 
петстотин двадесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

77.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

161
3 

1836 
07.05.2012 

1836 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пуалица, имот № 037049 
по КВС . 

Имот № 037049 (нула 
три седем нула 
четири девет) с площ 
1,253 дка (хиляда 
двеста петдесет и 
три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

39.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

161
4 

1839 
07.05.2012 

1839 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пуалица, имот № 037049 
по КВС . 

Имот № 037052 (нула 
три седем нула пет 
две) с площ 1,814 дка 
(хиляда осемстотин и 
четиринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

33,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

161
5 

1840 
07.05.2012 

1840 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037053 по КВС . 

Имот № 037053 (нула 
три седем нула пет 
три) с площ 3,274 дка 
(три хиляди двеста 
седемдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 

165.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

161
6 

1841 
07.05.2012 

1841 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037056 по КВС . 

Имот № 037056 (нула 
три седем нула пет 
шест) с площ 1,712 
дка (хиляда 
седемстотин и 
дванадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

86,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

161
7 

1842 
07.05.2012 

1842 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037057 по КВС . 

Имот № 037057 (нула 
три седем нула пет 
седем) с площ 7,140 
дка (седем хиляди 
сто и четиридесет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

359,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

161
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1843 
07.05.2012 

1843 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пал пал, имот № 038001 по 
КВС . 

Имот № 038001 (нула 
три осем нула нула 
едно) с площ 3,235 
дка (три хиляди 
двеста тридесет  и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

132,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

161
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1844 
07.05.2012 

1844 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото, имот № 
038006 по КВС . 

Имот № 038006 (нула 
три осем нула нула 
шест) с площ 0,166 
дка (сто шестдесет и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 

6,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) производство
" гр.София 

162
0 

1846 
07.05.2012 

1846 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пал пал, имот № 038011 по 
КВС . 

Имот № 038011 (нула 
три осем нула едно 
едно) с площ 0,677 
дка (шестотин 
седемдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

16,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

162
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1847 
07.05.2012 

1847 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
039024 по КВС . 

Имот № 039024 (нула 
три девет нула две 
четири) с площ 0,386 
дка (триста 
осемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

35.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

162
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1848 
07.05.2012 

1848 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо, имот № 039029 
по КВС . 

Имот № 039029 (нула 
три девет нула две 
девет) с площ 7,369 
дка (седем хиляди 
триста шестдесет и 
девет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

1 137.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

162
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1851 
07.05.2012 

1851 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо, имот № 039044 
по КВС . 

Имот № 039044 (нула 
три девет нула 
четири четири) с 
площ 6,539 дка (шест 
хиляди петстотин 
тридесет и  девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

87.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



162
4 

1852 
07.05.2012 

1852 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо, имот № 039046 
по КВС . 

Имот № 039046 (нула 
три девет нула 
четири шест) с площ 
5,063 дка (пет хиляди 
шестдесет и три  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

781.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

162
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1855 
07.05.2012 

1855 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо, имот № 039049 
по КВС . 

Имот № 039049 (нула 
три девет нула 
четири девет] с площ 
6,704 дка (шест 
хиляди седемстотин 
и четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

248.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

162
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1856 
07.05.2012 

1856 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо, имот № 039051 
по КВС . 

Имот № 039051 (нула 
три девет нула пет 
едно] с площ 0,603 
дка (шестотин и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

8.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

162
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1857 
07.05.2012 

1857 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо, имот № 039053 
по КВС . 

Имот № 039053 (нула 
три девет нула пет 
три ] с площ 0,543 дка 
(петстотин 
четиридесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  
зеленч.култура  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

11.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

162
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1860 
07.05.2012 

1860 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 039056 (нула 
три девет нула пет 

104.40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Алоборе, имот № 039056 
по КВС . 

шест ] с площ 2,819 
дка (две хиляди 
осемстотин и 
деветнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора 
взем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

162
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1861 
07.05.2012 

1861 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
039058 по КВС . 

Имот № 039058 (нула 
три девет нула пет 
осем ] с площ 0,980 
дка (деветстотин и 
осемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

21.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

163
0 

1862 
07.05.2012 

1862 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Алоборе, имот № 039059 
по КВС . 

Имот № 039059 (нула 
три девет нула пет 
девет] с площ 6,102 
дка (шест хиляди сто 
и два  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

81.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

163
1 

1863 
07.05.2012 

1863 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо, имот № 039060 
по КВС . 

Имот № 039060 (нула 
три девет нула шест 
нула] с площ 8,687 
дка (осем хиляди 
шестотин осемдесет 
и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

115.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

163
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1864 
07.05.2012 

1864 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Алоборе, имот № 039064 

Имот № 039064 (нула 
три девет нула шест 
четири] с площ 9,849 
дка (девет хиляди 

131.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



по КВС . осемстотин 
четиридесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

163
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1866 
07.05.2012 

1866 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо, имот № 039070 
по КВС . 

Имот № 039070 (нула 
три девет нула седем 
нула] с площ 4,310 
дка (четири хиляди 
триста и десет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

57.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

163
4 

1868 
07.05.2012 

1868 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Денина ябълка, имот № 
039073 по КВС . 

Имот № 039073 (нула 
три девет нула седем 
три] с площ 2,790 дка 
(две хиляди 
седемстотин и 
деветдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

103.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

163
5 

1869 
07.05.2012 

1869 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040028 по КВС . 

Имот № 040028 (нула 
четири нула нула две 
осем] с площ 5,949 
дка (пет хиляди 
деветстотин 
четиридесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

185.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

163
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1879 
07.05.2012 

1879 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Спасова черква, имот № 
041018 по КВС . 

Имот № 041018 (нула 
четири едно нула 
едно осем] с площ 
0,905 дка 
(деветстотин и пет 

28,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

163
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1880 
07.05.2012 

1880 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
042010 по КВС . 

Имот № 042010 (нула 
четири две нула едно 
нула] с площ 0,224 
дка (двеста двадесет 
и четири  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

7.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

163
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1881 
07.05.2012 

1881 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
042011 по КВС . 

Имот № 042011 (нула 
четири две нула едно 
едно] с площ 2,876  
дка (две хиляди 
осемстотин 
седемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

52.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

163
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1883 
07.05.2012 

1883 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ленище, имот № 042015 по 
КВС . 

Имот № 042015 (нула 
четири две нула едно 
пет] с площ 5,937  дка 
(пет хиляди 
деветстотин 
тридесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

109.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

164
0 

1884 
07.05.2012 

1884 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ленище, имот № 042016 по 
КВС . 

Имот № 042016 (нула 
четири две нула едно 
шест] с площ 0,771  
дка (седемстотин 
седемдесет и един 

24.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

164
1 

1885 
07.05.2012 

1885 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ленище, имот № 042025 по 
КВС . 

Имот № 042025 (нула 
четири две нула две 
пет] с площ 0,684  дка 
(шестстотин 
осемдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД 
57/14.05.2013 
г. с Кирил 
Александров 
Симеонов 

Заповед 
№ 269 от 
11.06.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

164
2 

1886 
07.05.2012 

1886 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ленище, имот № 042029 по 
КВС . 

Имот № 042029 (нула 
четири две нула две 
девет] с площ 0,269  
дка (двеста 
шестдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

8.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

164
3 

1887 
07.05.2012 

1887 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ленище, имот № 042032 по 
КВС . 

Имот № 042032 (нула 
четири две нула три 
две] с площ 1,658  дка 
(хиляда шестотин 
петдесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

51.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

164
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1888 
07.05.2012 

1888 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ленище, имот № 042033 по 
КВС . 

Имот № 042033 (нула 
четири две нула три 
три] с площ 0,936  дка 
(деветстотин 
тридесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 

29.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

164
5 

1889 
07.05.2012 

1889 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Осиката, имот № 042045 
по КВС. 

Имот № 042045(нула 
четири две нула 
четири пет) с площ 
3.999 дка (три хиляди 
деветстотин 
деветдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

124.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

164
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1890 
07.05.2012 

1890 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ленище, имот № 042046 
по КВС. 

Имот № 042046(нула 
четири две нула 
четири шест) с площ 
2.235 дка (две хиляди 
двеста тридесет и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

41.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

164
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1891 
07.05.2012 

1891 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ухльово, имот № 043011 
по КВС. 

Имот № 043011(нула 
четири три нула едно 
едно) с площ 3.451 
дка (три хиляди 
четиристотин  
петдесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

107,70 лв Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

164
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1895 
07.05.2012 

1895 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043015 
по КВС. 

Имот № 043015(нула 
четири три нула едно 
пет) с площ 4.412 дка 
(четири хиляди 
четиристотин и 
дванадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 

137,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

164
9 

1897 
07.05.2012 

1897 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043019 
по КВС. 

Имот № 043019(нула 
четири три нула едно 
девет) с площ 9.151 
дка (девет хиляди сто 
петдесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

168,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

165
0 

1901 
07.05.2012 

1901 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043024 
по КВС. 

Имот № 043024(нула 
четири три нула две 
четири) с площ 1.576 
дка (хиляда 
петстотин 
седемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

49.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

165
1 

1903 
07.05.2012 

1903 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043028 
по КВС. 

Имот № 043028(нула 
четири три нула две 
осем) с площ 3.717 
дка (три хиляди 
седемстотин и 
седемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

116.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

165
2 

1905 
07.05.2012 

1905 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пуалица, имот № 044002 
по КВС. 

Имот № 044002(нула 
четири четири нула 
нула две) с площ 
2.422 дка (две хиляди 
четиристотин 
двадесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 

75.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

165
3 

1906 
07.05.2012 

1906 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пуалица, имот № 044004 
по КВС. 

Имот № 044004(нула 
четири четири нула 
нула четири) с площ 
4.152 дка (четири 
хиляди сто петдесет 
и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

129.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

165
4 

1907 
07.05.2012 

1907 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пуалица, имот № 044009 
по КВС. 

Имот № 044009(нула 
четири четири нула 
нула девет) с площ 
7.701 дка (седем 
хиляди седемстотин 
и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

240.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

165
5 

1908 
07.05.2012 

1908 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пуалица, имот № 044010 
по КВС. 

Имот № 044010(нула 
четири четири нула 
едно нула) с площ 
7.227 дка (седем 
хиляди двеста 
двадесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

225.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

165
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1909 
07.05.2012 

1909 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пуалица, имот № 044011 
по КВС. 

Имот № 044011(нула 
четири четири нула 
едно едно) с площ 
0.714 дка 
(седемстотин и 
четиринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 

22.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

производство
" гр.София 

165
7 

1912 
07.05.2012 

1912 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пуалица, имот № 044014 
по КВС. 

Имот № 044014(нула 
четири четири нула 
едно четири) с площ 
1.715 дка ( хиляда 
седемстотин и 
петнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

53.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

165
8 

1915 
07.05.2012 

1915 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пуалица, имот № 044018 
по КВС. 

Имот № 044018 (нула 
четири четири нула 
едно осем) с площ 
2.743 дка ( две 
хиляди седемстотин 
четиридесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

85,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

165
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1916 
07.05.2012 

1916 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 044019 
по КВС. 

Имот № 044019 (нула 
четири четири нула 
едно девет) с площ 
1.614 дка (хиляда 
шестстотин и 
четиринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

50,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

166
0 

1917 
07.05.2012 

1917 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 044020 
по КВС. 

Имот № 044020 (нула 
четири четири нула 
две нула) с площ 
1.318 дка (хиляда 
триста и осемнадесет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 

41,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) " гр.София 

166
1 

1918 
07.05.2012 

1918 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045002 
по КВС. 

Имот № 045002 (нула 
четири пет нула нула 
две) с площ 6.133 дка 
(шест хиляди сто 
тридесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

191,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

166
2 

1919 
07.05.2012 

1919 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045003 
по КВС. 

Имот № 045003 (нула 
четири пет нула нула 
три) с площ 0.820 дка 
(осемстотин и 
двадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

25,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

166
3 

1920 
07.05.2012 

1920 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045006 
по КВС. 

Имот № 045006 (нула 
четири пет нула нула 
шест) с площ 0.997 
дка (деветстотин 
деветдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

27,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

166
4 

1921 
07.05.2012 

1921 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045008 
по КВС. 

Имот № 045008 (нула 
четири пет нула нула 
осем) с площ 0.655 
дка (шестстотин 
петдесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

20,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

166 1922 1922 обл. Пазарджик, общ. Имот № 045010 (нула 28,20 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



5 07.05.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045010 
по КВС. 

четири пет нула едно 
нула) с площ 1.034 
дка (хиляда и 
тридесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

166
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1923 
07.05.2012 

1923 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045011 
по КВС. 

Имот № 045011 (нула 
четири пет нула едно 
едно) с площ 2.336 
дка (две хиляда 
триста тридесет и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

72,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

166
7 

1924 
07.05.2012 

1924 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045012 
по КВС. 

Имот № 045012 (нула 
четири пет нула едно 
две) с площ 1.373 дка 
(хиляда триста 
седемдест и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

42,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

166
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1925 
07.05.2012 

1925 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045013 
по КВС. 

Имот № 045013 (нула 
четири пет нула едно 
три) с площ 1.257 дка 
(хиляда двеста 
петдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

34,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

166
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1926 
07.05.2012 

1926 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 

Имот № 045014 (нула 
четири пет нула едно 
четири) с площ 0.869 

23.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Изворите, имот № 045014 
по КВС. 

дка (осемстотин 
шестдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

167
0 

1927 
07.05.2012 

1927 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045015 
по КВС. 

Имот № 045015 (нула 
четири пет нула едно 
пет) с площ 3.038 дка 
(три хиляди и 
тридесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

82,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

167
1 

1928 
07.05.2012 

1928 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045016 
по КВС. 

Имот № 045016 (нула 
четири пет нула едно 
шест) с площ 1.246 
дка (хиляда двеста 
четиридесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

34,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

167
2 

1929 
07.05.2012 

1929 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ечемиците, имот № 
045017 по КВС. 

Имот № 045017 (нула 
четири пет нула едно 
седем) с площ 0.931 
дка (деветстотин 
тридесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

25,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

167
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1930 
07.05.2012 

1930 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ечемиците, имот № 
045018 по КВС. 

Имот № 045018 (нула 
четири пет нула едно 
осем) с площ 0.620 
дка (шестсттотин и 
двадесет кв.м)  

16,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

167
4 

1931 
07.05.2012 

1931 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ечемиците, имот № 
045019 по КВС. 

Имот № 045019 (нула 
четири пет нула едно 
девет) с площ 8.247 
дка (осем хиляда 
двеста четиридесет и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

225,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

167
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1932 
07.05.2012 

1932 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045021 
по КВС. 

Имот № 045021 (нула 
четири пет нула две 
едно) с площ 1.412 
дка (хиляда 
четиристотин и 
дванадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

44,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

167
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1933 
07.05.2012 

1933 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ечемиците, имот № 
045022 по КВС. 

Имот № 045022 (нула 
четири пет нула две 
две) с площ 1.094 дка 
(хиляда  деветдесет 
и четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

29,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

167
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1934 
07.05.2012 

1934 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045024 
по КВС. 

Имот № 045024 (нула 
четири пет нула две 
четири) с площ 4.403 
дка (четири хиляди 
четиристотин и три 
кв.м)  
Начин на трайно 

120,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

167
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1935 
07.05.2012 

1935 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045026 
по КВС. 

Имот № 045026 (нула 
четири пет нула две 
шест) с площ 0.815 
дка (осемстотин и 
петнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

22.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

167
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1936 
07.05.2012 

1936 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045027 
по КВС. 

Имот № 045027 (нула 
четири пет нула две 
седем) с площ 0.516 
дка (петстотин и 
шестнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

14.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

168
0 

1937 
07.05.2012 

1937 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045028 
по КВС. 

Имот № 045028 (нула 
четири пет нула две 
осем) с площ 2.309 
дка (две хиляди 
триста и девет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

63,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

168
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1938 
07.05.2012 

1938 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045029 
по КВС. 

Имот № 045029 (нула 
четири пет нула две 
девет) с площ 0.772 
дка (седемстотин 
седемдесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 

21.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

168
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1939 
07.05.2012 

1939 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Изворите, имот № 045030 
по КВС. 

Имот № 045030 (нула 
четири пет нула три 
нула) с площ 0.835 
дка (осемстотин 
тридесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

22,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

168
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1940 
07.05.2012 

1940 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Високата могила, имот № 
047073 по КВС. 

Имот № 047073 (нула 
четири седем нула 
седем три) с площ 
8.004 дка (осем 
хиляди и четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

78,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

168
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1941 
14.05.2012 

1941 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011047 
по КВС. 

Имот № 011047 (нула 
едно едно нула 
четири седем) с площ 
4.015 дка (четири 
хиляди и петнадесет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (десета) 

238,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

168
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1942 
19.05.2012 

1942 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 010082 
по КВС. 

Имот № 010082 (нула 
едно нула нула осем 
две) с площ 1.115 дка 
(хиляда сто и 
петнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

98.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

168
6 

1943 
19.05.2012 

1943 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 010083 
по КВС. 

Имот № 010083 (нула 
едно нула нула осем 
три) с площ 3.776 дка 
(три хиляди 
седемстотин 
седемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

333.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

168
7 

1946 
19.05.2012 

1946 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011004 
по КВС. 

Имот № 011004 (нула 
едно едно нула нула 
четири) с площ 2. 344 
дка (две хиляди 
триста четиредесет и 
четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

123.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД 
57/14.05.2013 
г. с Кирил 
Александров 
Симеонов 

Заповед 
№ 273 от 
11.06.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

168
8 

1947 
19.05.2012 

1947 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011009 
по КВС. 

Имот № 011009 (нула 
едно едно нула нула 
девет) с площ 1. 200 
дка (хиляда и двеста 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

63.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

168
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1948 
19.05.2012 

1948 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011025 
по КВС. 

Имот № 011025 (нула 
едно едно нула две 
пет) с площ 1. 564 дка 
(хиляда петстотин 
шестдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

92.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

169 1949 1949 обл. Пазарджик, общ. Имот № 011028 (нула 83.50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



0 19.05.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011028 
по КВС. 

едно едно нула две 
осем) с площ 1.405 
дка (хиляда 
четиристотин и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

169
1 

1950 
19.05.2012 

1950 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011032 
по КВС. 

Имот № 011032 (нула 
едно едно нула три 
две) с площ 0.922 дка 
(детстотин двадесет 
и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

48.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

169
2 

1951 
19.05.2012 

1951 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011038 
по КВС. 

Имот № 011038 (нула 
едно едно нула три 
осем) с площ 0.408 
дка (четиристотин и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

24.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

169
3 

1953 
19.05.2012 

1953 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011049 
по КВС. 

Имот № 011049 (нула 
едно едно нула 
четири девет) с площ 
2.297 дка (две хиляди 
двеста деветдесет и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

136.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД 
57/14.05.2013 
г. с Кирил 
Александров 
Симеонов 

Заповед 
№ 270 от 
11.06.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

169
4 

1954 
19.05.2012 

1954 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011061 

Имот № 011061 (нула 
едно едно нула шест 
едно) с площ 0.710 
дка (седестотин и 

42.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



по КВС. десет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

169
5 

1955 
19.05.2012 

1955 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Базака, имот № 013007 по 
КВС. 

Имот № 013007 (нула 
едно три нула нула 
седем) с площ 0.275 
дка (двеста 
седемдесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

24.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

169
6 

1956 
19.05.2012 

1956 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Поличката, имот № 014001 
по КВС. 

Имот № 014001 (нула 
едно четири нула 
нула едно) с площ 
2.479 дка (две хиляди 
четиристотин 
седемдесет и девет 
двеста кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

401.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

169
7 

1957 
19.05.2012 

1957 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Поличката, имот № 014003 
по КВС. 

Имот № 014003 (нула 
едно четири нула 
нула три) с площ 
3.979 дка (три хиляди 
деветстотин 
седемдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

50.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

169
8 

1958 
19.05.2012 

1958 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Поличката, имот № 014005 
по КВС. 

Имот № 014005 (нула 
едно четири нула 
нула пет) с площ 
6.237 дка (шест 
хиляди двеста 

1 010.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



тридесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

169
9 

1959 
19.05.2012 

1959 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Устето, имот № 015001 по 
КВС. 

Имот № 015001 (нула 
едно пет нула нула 
едно) с площ 1.706 
дка (хиляда 
седемстотин и шест и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

112.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

170
0 

1960 
19.05.2012 

1960 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Устето, имот № 015004 по 
КВС. 

Имот № 015004 (нула 
едно пет нула нула 
четири) с площ 0.921 
дка (деветстотин 
двадесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

81.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

170
1 

1962 
19.05.2012 

1962 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Устето, имот № 015013 по 
КВС. 

Имот № 015013 (нула 
едно пет нула едно 
три) с площ 1.106 дка 
(хиляда сто и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

73.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

170
2 

1963 
19.05.2012 

1963 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Устето, имот № 015014 по 
КВС. 

Имот № 015014 (нула 
едно пет нула едно 
четири) с площ 0.605 
дка (шестотин и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 

35.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

170
3 

1964 
19.05.2012 

1964 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Устето, имот № 015015 по 
КВС. 

Имот № 015015 (нула 
едно пет нула едно 
пет) с площ 7.702 дка 
(седем хиляди 
седемстотин и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

457.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

170
4 

1965 
19.05.2012 

1965 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Устето, имот № 015018 по 
КВС. 

Имот № 015018 (нула 
едно пет нула едно 
осем) с площ 2.178 
дка (две хиляди сто 
седемдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

129.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

170
5 

1966 
19.05.2012 

1966 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Друма, имот № 016016 по 
КВС. 

Имот № 016016 (нула 
едно шест нула едно 
шест) с площ 0.887 
дка (осемстотин 
осемдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

86.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

170
6 

1967 
19.05.2012 

1967 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Друма, имот № 016020 по 
КВС. 

Имот № 016020 (нула 
едно шест нула две 
нула) с площ 0.410 
дка (четиристотин и 
десет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена ливада 

27.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

170
7 

1968 
19.05.2012 

1968 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Друма, имот № 016034 по 
КВС. 

Имот № 016034 (нула 
едно шест нула три 
четири) с площ 4.147 
дка (четири хиляди 
сто четиридесет и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

406.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

170
8 

1974 
19.05.2012 

1974 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Малкия друм, имот № 
018031 по КВС. 

Имот № 018031 (нула 
едно осем нула три 
едно) с площ 0.576 
дка (петстотин 
седемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

34.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

170
9 

1975 
19.05.2012 

1975 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ваоово, имот № 019004 по 
КВС. 

Имот № 019004 (нула 
едно девет нула нула 
четири) с площ 0.336 
дка (триста тридесет 
и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

54.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

171
0 

1976 
19.05.2012 

1976 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ивришица, имот № 019006 
по КВС. 

Имот № 019006 (нула 
едно девет нула нула 
шест) с площ 0.618 
дка (шестотин и 
осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

36.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



производство
" гр.София 

171
1 

1977 
19.05.2012 

1977 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ваоово, имот № 019014 по 
КВС. 

Имот № 019014 (нула 
едно девет нула едно 
четири) с площ 3.637 
дка (три хиляди 
шестотин тридесет и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

216.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

171
2 

1978 
19.05.2012 

1978 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ваоово, имот № 019016 по 
КВС. 

Имот № 019016 (нула 
едно девет нула едно 
шест) с площ 1.244 
дка (хиляда двеста 
четиридесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

73.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

171
3 

1979 
19.05.2012 

1979 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ивришица, имот № 019018 
по КВС. 

Имот № 019018 (нула 
едно девет нула едно 
осем) с площ 1.321 
дка (хиляда триста 
двадесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

78.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

171
4 

1980 
19.05.2012 

1980 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ивришица, имот № 019022 
по КВС. 

Имот № 019022 (нула 
едно девет нула две 
две) с площ 2.045 дка 
(две хиляди 
четиридесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

121.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



171
5 

1981 
19.05.2012 

1981 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ивришица, имот № 019023 
по КВС. 

Имот № 019023 (нула 
едно девет нула две 
три) с площ 7.087 дка 
(седем хиляди 
осемдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

1 148.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

171
6 

1982 
19.05.2012 

1982 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ваоово, имот № 019041 по 
КВС. 

Имот № 019041 (нула 
едно девет нула 
четири едно) с площ 
0.315 дка (триста и 
петнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

18.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

171
7 

1983 
19.05.2012 

1983 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ваоово, имот № 019045 по 
КВС. 

Имот № 019045 (нула 
едно девет нула 
четири пет) с площ 
1.418 дка (хиляда 
четиристотин и 
осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

84.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

171
8 

1984 
19.05.2012 

1984 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ваоово, имот № 019047 по 
КВС. 

Имот № 019047 (нула 
едно девет нула 
четири седем) с площ 
5.376 дка (пет хиляди 
триста седемдесет и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

870.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

171
9 

1985 
19.05.2012 

1985 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 019048 (нула 
едно девет нула 

59.80 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ивришица, имот № 019048 
по КВС. 

четири осем) с площ 
1.007 дка (хиляда и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

172
0 

1986 
19.05.2012 

1986 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ваоово, имот № 019049 по 
КВС. 

Имот № 019049 (нула 
едно девет нула 
четири девет) с площ 
5.206 дка (пет хиляди 
двеста и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

309.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

172
1 

1987 
19.05.2012 

1987 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Каракас, имот № 020017 по 
КВС. 

Имот № 020017 (нула 
две нула нула едно 
седем) с площ 1.137 
дка (хиляда сто 
тридесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

23.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

172
2 

1988 
19.05.2012 

1988 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Лещето, имот № 020023 по 
КВС. 

Имот № 020023 (нула 
две нула нула две 
три) с площ 1.057 дка 
(хиляда петдесет и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

62.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1990 
19.05.2012 

1990 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Каракас, имот № 020038 по 

Имот № 020038 (нула 
две нула нула три 
осем) с площ 7.449 
дка (седем хиляди 

261.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



КВС. четиристотин 
четиридесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

172
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1993 
19.05.2012 

1993 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Райково бърдо, имот № 
021002 по КВС. 

Имот № 021002 (нула 
две едно нула нула 
две) с площ 3.098 дка 
(три хиляди 
деветдесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

108.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1994 
19.05.2012 

1994 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Райково бърдо, имот № 
021006 по КВС. 

Имот № 021006 (нула 
две едно нула нула 
шест) с площ 2.998 
дка (две хиляди 
деветстотин 
деветдесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

105.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1995 
19.05.2012 

1995 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Райково бърдо, имот № 
021010 по КВС. 

Имот № 021010 (нула 
две едно нула едно 
нула ) с площ 5.798 
дка (пет хиляди 
седемстотин 
деветдесет и осем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

140.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

172
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1996 
19.05.2012 

1996 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 

Имот № 021025 (нула 
две едно нула две 
пет ) с площ 0.513 дка 

12.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Райково бърдо, имот № 
021025 по КВС. 

(петстотин и 
тринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

172
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1997 
19.05.2012 

1997 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш, имот № 021046 по 
КВС. 

Имот № 021046 (нула 
две едно нула четири 
шест) с площ 9.202 
дка (девет хиляди 
двеста и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

135.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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1998 
19.05.2012 

1998 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Райково бърдо,имот № 
021048 по КВС. 

Имот № 021048 (нула 
две едно нула четири 
осем ) с площ 1.797 
дка (хиляди 
седемстотин 
деветдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

43.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

173
0 

1999 
19.05.2012 

1999 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 021050 по 
КВС. 

Имот № 021050 (нула 
две едно нула пет 
нула ) с площ 1.531 
дка (хиляди 
петстотин тридесет и 
един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

19,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

173
1 

2000 
19.05.2012 

2000 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 021052 по 
КВС. 

Имот № 021052 (нула 
две едно нула пет 
две ) с площ 4.287 
дка (четири хиляди 
двеста осемдесет и 

63.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

173
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2001 
19.05.2012 

2001 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Райково бърдо,имот № 
021059 по КВС. 

Имот № 021059 (нула 
две едно нула пет 
девет ) с площ 8.093 
дка (осем хиляди 
деветдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

195.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

173
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2002 
19.05.2012 

2002 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 021069 по 
КВС. 

Имот № 021069 (нула 
две едно нула шест 
девет ) с площ 8.365 
дка (осем хиляди 
триста шестдесет и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

342.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

173
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2003 
19.05.2012 

2003 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 021070 по 
КВС. 

Имот № 021070 (нула 
две едно нула седем 
нула ) с площ 2.073 
дка ( две хиляди и 
седемдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

30.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

173
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2004 
19.05.2012 

2004 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 021081 по 
КВС. 

Имот № 021081 (нула 
две едно нула осем 
едно ) с площ 2.297 
дка (две хиляди 
двеста деветдесет и 
седем  кв.м)  
Начин на трайно 

94.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

173
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2005 
19.05.2012 

2005 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 021094 по 
КВС. 

Имот № 021094 (нула 
две едно нула девет 
четири ) с площ 0.808 
дка (осемстотин и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

11.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2006 
19.05.2012 

2006 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Марково орниче,имот № 
021097 по КВС. 

Имот № 021097 (нула 
две едно нула девет 
седем) с площ 1.528 
дка (хиляда 
петстотин двадесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

207.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2007 
19.05.2012 

2007 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Марково орниче,имот № 
021102 по КВС. 

Имот № 021102 (нула 
две едно едно нула 
две) с площ 4.123 дка 
(четири хиляди сто 
двадесет и три  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

558.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2008 
19.05.2012 

2008 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 021110 по 
КВС. 

Имот № 021110 (нула 
две едно едно едно 
нула ) с площ 2.866 
дка (две хиляди 
осемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 

42.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ( девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

174
0 

2010 
19.05.2012 

2010 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Марково орниче,имот № 
021116 по КВС. 

Имот № 021116 (нула 
две едно едно едно 
шест ) с площ 0.418 
дка (четиристотин и 
осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV ( 
четвърта) 

56.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

174
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2011 
19.05.2012 

2011 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Марково орниче,имот № 
021121 по КВС. 

Имот № 021121 (нула 
две едно едно две 
едно) с площ 0.659 
дка (шестотин 
петдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV ( 
четвърта) 

89.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

174
2 

2012 
19.05.2012 

2012 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Марково орниче,имот № 
021127 по КВС. 

Имот № 021127 (нула 
две едно едно две 
седем) с площ 2.871 
дка (две хиляда 
осемстотин 
седемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV( 
четвърта) 

253.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

174
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2013 
19.05.2012 

2013 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гургутско ливадче,имот № 
022003 по КВС. 

Имот № 022003 (нула 
две две нула нула 
три) с площ 4.433 дка 
(четири хиляда 
четиристотин 
тридесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 

155.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ ( девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

174
4 

2014 
19.05.2012 

2014 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Камениче,имот № 022005 
по КВС. 

Имот № 022005 (нула 
две две нула нула 
пет) с площ 7.681 дка 
(седем хиляда 
шестотин осемдесет 
и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V ( пета) 

1 590.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2016 
19.05.2012 

2016 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Каракас,имот № 022020 по 
КВС. 

Имот № 022020 (нула 
две две нула две 
нула) с площ 0.628 
дка (шестотин 
двадесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ ( девета) 

9.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

174
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2019 
19.05.2012 

2019 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Здравеца,имот № 022035 
по КВС. 

Имот № 022035 (нула 
две две нула три пет) 
с площ 0.173 дка (сто 
седемдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V ( пета) 

13.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2020 
19.05.2012 

2020 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Здравеца,имот № 022049 
по КВС. 

Имот № 022049 (нула 
две две нула четири 
девет) с площ 1.148 
дка (хиляда сто 
четиридесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 

51.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) " гр.София 

174
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2021 
19.05.2012 

2021 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Здравеца,имот № 022053 
по КВС. 

Имот № 022053 (нула 
две две нула пет три) 
с площ 6.425 дка 
(шест хиляди 
четиристотин 
двадесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

487.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

174
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2022 
19.05.2012 

2022 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Транишица,имот № 022056 
по КВС. 

Имот № 022056 (нула 
две две нула пет 
шест) с площ 3.196 
дка (три хиляди сто 
деветдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
ерозир.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

308.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

175
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2023 
19.05.2012 

2023 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Марково орниче,имот № 
022057 по КВС. 

Имот № 022057 (нула 
две две нула пет 
седем) с площ 7.221 
дка (седем хиляди 
двеста двадесет и 
един  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
ерозир.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

636.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2024 
19.05.2012 

2024 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Здравеца,имот № 022059 
по КВС. 

Имот № 022059 (нула 
две две нула пет 
девет) с площ 3.969 
дка (три хиляди 
деветстотин 
шестдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 

821.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V (пета) 

" гр.София 

175
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2025 
19.05.2012 

2025 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Здравеца,имот № 022066 
по КВС. 

Имот № 022066 (нула 
две две нула шест 
шест) с площ 3.560 
дка (три хиляди 
петстотин и 
шестдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

736.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

175
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2027 
19.05.2012 

2027 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви,имот № 023003 по 
КВС. 

Имот № 023003 (нула 
две три нула нула 
три) с площ 6.206 дка 
(шест хиляди  двеста 
и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

217.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

175
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2028 
19.05.2012 

2028 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бранковец,имот № 023004 
по КВС. 

Имот № 023004 (нула 
две три нула нула 
четири) с площ 4.196 
дка (четири хиляди 
сто деветдесет и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

171.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2029 
19.05.2012 

2029 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бранковец,имот № 023007 
по КВС. 

Имот № 023007 (нула 
две три нула нула 
седем) с площ 4.707 
дка (четири хиляди 
седемстотин и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

192.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



175
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2030 
19.05.2012 

2030 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бранковец,имот № 023013 
по КВС. 

Имот № 023013 (нула 
две три нула едно 
три) с площ 1.993 дка 
( хиляда деветстотин 
деветдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

81.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

175
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2031 
19.05.2012 

2031 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бранковец,имот № 023014 
по КВС. 

Имот № 023014 (нула 
две три нула едно 
четири) с площ 1.259 
дка ( хиляда двеста 
петдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

51.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

175
8 

2033 
19.05.2012 

2033 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото,имот № 023018 по 
КВС. 

Имот № 023018 (нула 
две три нула едно 
осем) с площ 0.680 
дка ( шестотин и 
осемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

27.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

175
9 

2034 
19.05.2012 

2034 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото,имот № 023019 по 
КВС. 

Имот № 023019 (нула 
две три нула едно 
девет) с площ 4.637 
дка (четири хиляди 
шестотин тридесет и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

189.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

176
0 

2035 
19.05.2012 

2035 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 023022 (нула 
две три нула две две) 

203.20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бранковец,имот № 023022 
по КВС. 

с площ 4.963 дка 
(четири хиляди 
деветстотин 
шестдесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

176
1 

2037 
19.05.2012 

2037 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото,имот № 023025 по 
КВС. 

Имот № 023025 (нула 
две три нула две пет) 
с площ 2.063 дка (две 
хиляди шестдесет и 
три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

84.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

176
2 

2039 
19.05.2012 

2039 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото,имот № 023027 по 
КВС. 

Имот № 023027 (нула 
две три нула две 
седем) с площ 1.718 
дка (хиляда 
седемстотин и 
осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

70.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

176
3 

2041 
19.05.2012 

2041 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Попова лъка,имот № 
023031 по КВС. 

Имот № 023031 (нула 
две три нула три 
едно) с площ 4.961 
дка (четири хиляди 
деветстотин 
шестдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

421.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

176
4 

2043 
19.05.2012 

2043 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Попова лъка,имот № 

Имот № 023038 (нула 
две три нула три 
осем) с площ 8.548 
дка (осем хиляди 

1 445.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



023038 по КВС. петстотин 
четиридесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

176
5 

2044 
19.05.2012 

2044 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Попова лъка,имот № 
023040 по КВС. 

Имот № 023040 (нула 
две три нула четири 
нула) с площ 1.316 
дка (хиляда триста и 
шестнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

203.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

176
6 

2045 
19.05.2012 

2045 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Попова лъка,имот № 
023042 по КВС. 

Имот № 023042 (нула 
две три нула четири 
две) с площ 2.601 дка 
(две хиляди 
шестотин и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

221.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

176
7 

2047 
19.05.2012 

2047 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024004 по 
КВС. 

Имот № 024004 (нула 
две четири нула нула 
четири) с площ 1.935 
дка (хиляда 
деветстотин 
тридесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

60.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

176
8 

2048 
19.05.2012 

2048 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024006 по 
КВС. 

Имот № 024006 (нула 
две четири нула нула 
шест) с площ 0.870 
дка (осемстотин и 
седемдесет кв.м)  

27.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

176
9 

2049 
19.05.2012 

2049 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024009 по 
КВС. 

Имот № 024009 (нула 
две четири нула нула 
девет) с площ 6.314 
дка (шест хиляди 
триста и 
четиринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

197.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

177
0 

2050 
19.05.2012 

2050 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024010 по 
КВС. 

Имот № 024010 (нула 
две четири нула едно 
нула) с площ 5.932 
дка (пет хиляди 
деветстотин 
тридесет и два  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

185.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

177
1 

2051 
19.05.2012 

2051 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024013 по 
КВС. 

Имот № 024013 (нула 
две четири нула едно 
три) с площ 3.779 дка 
(три хиляди 
седемстотин 
седемдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

117.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

177
2 

2052 
19.05.2012 

2052 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024014 по 
КВС. 

Имот № 024014 (нула 
две четири нула едно 
четири) с площ 0.653 
дка (шестотин 
петдесет и три кв.м)  
Начин на трайно 

20.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

177
3 

2053 
19.05.2012 

2053 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024015 по 
КВС. 

Имот № 024015 (нула 
две четири нула едно 
пет) с площ 2.476 дка 
(две хиляди 
четиристотин 
седемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

77.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

177
4 

2054 
19.05.2012 

2054 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024016 по 
КВС. 

Имот № 024016 (нула 
две четири нула едно 
шест) с площ 4.195 
дка (четири хиляди 
сто деветдесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

130.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

177
5 

2055 
19.05.2012 

2055 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024017 по 
КВС. 

Имот № 024017 (нула 
две четири нула едно 
седем) с площ 2.381 
дка (две хиляди 
триста осемдесет и 
един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

74.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

177
6 

2056 
19.05.2012 

2056 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024018 по 
КВС. 

Имот № 024018 (нула 
две четири нула едно 
осем) с площ 1.993 
дка ( хиляда 
деветстотин 
деветдесет и три 
кв.м)  

62.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

177
7 

2057 
19.05.2012 

2057 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024019 по 
КВС. 

Имот № 024019 (нула 
две четири нула едно 
девет) с площ 0.460 
дка (четиристотин и 
шестдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

16.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

177
8 

2058 
19.05.2012 

2058 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024020 по 
КВС. 

Имот № 024020 (нула 
две четири нула две 
нула) с площ 1.045 
дка (хиляда 
четиридесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

32.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

177
9 

2059 
19.05.2012 

2059 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024021 по 
КВС. 

Имот № 024021 (нула 
две четири нула две 
едно) с площ 0.573 
дка (петстотин 
седемдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

17.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

178
0 

2060 
19.05.2012 

2060 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024022 по 
КВС. 

Имот № 024022 (нула 
две четири нула две 
две) с площ 1.524 дка 
(хиляда петстотин 
двадесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 

53.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

178
1 

2061 
19.05.2012 

2061 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 024023 по 
КВС. 

Имот № 024023 (нула 
две четири нула две 
три) с площ 0.568 дка 
(петстотин  
шестдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

17.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

178
2 

2063 
19.05.2012 

2063 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба,имот № 025008 по 
КВС. 

Имот № 025008 (нула 
две пет нула нула 
осем) с площ 7.223 
дка (седем хиляди 
двеста двадесет и 
три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

225.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

178
3 

2064 
19.05.2012 

2064 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бяла стена,имот № 025010 
по КВС. 

Имот № 025010 (нула 
две пет нула едно 
нула ) с площ 5.600 
дка (пет хиляди и 
шестотин кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

62.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

178
4 

2065 
19.05.2012 

2065 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бяла стена,имот № 025012 
по КВС. 

Имот № 025012 (нула 
две пет нула едно 
две ) с площ 4.319 
дка (четири хиляди 
триста и 
деветнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

48.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) производство
" гр.София 

178
5 

2066 
19.05.2012 

2066 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бяла стена,имот № 025013 
по КВС. 

Имот № 025013 (нула 
две пет нула едно три 
) с площ 1.993 дка ( 
хиляда деветстотин 
деветдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

62.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

178
6 

2067 
19.05.2012 

2067 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бяла стена,имот № 025014 
по КВС. 

Имот № 025014 (нула 
две пет нула едно 
четири ) с площ 0.995 
дка ( деветстотин 
деветдесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

31.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

178
7 

2068 
19.05.2012 

2068 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бяла стена,имот № 025019 
по КВС. 

Имот № 025019 (нула 
две пет нула едно 
девет ) с площ 1.618 
дка ( хиляда 
шестотин и 
осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

66.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

178
8 

2069 
19.05.2012 

2069 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бяла стена,имот № 025020 
по КВС. 

Имот № 025020 (нула 
две пет нула две 
нула) с площ 3.618 
дка ( три хиляди 
шестотин и 
осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

127.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



178
9 

2070 
19.05.2012 

2070 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
026006 по КВС. 

Имот № 026006 (нула 
две шест нула нула 
шест) с площ 0.693 
дка (шестотин 
деветдесет и три  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (девета) 

48.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

179
0 

2071 
19.05.2012 

2071 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
026007 по КВС. 

Имот № 026007 (нула 
две шест нула нула 
седем) с площ 0.074 
дка (седемдесет и 
четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

5.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

179
1 

2072 
19.05.2012 

2072 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
026010 по КВС. 

Имот № 026010 (нула 
две шест нула едно 
нула) с площ 0.293 
дка (двеста 
деветдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

20.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

179
2 

2073 
19.05.2012 

2073 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
026021 по КВС. 

Имот № 026021 (нула 
две шест нула две 
едно) с площ 0.293 
дка (двеста 
деветдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

30.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

179
3 

2074 
19.05.2012 

2074 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 026024 (нула 
две шест нула две 

199.50 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
026024 по КВС. 

четири) с площ 2.628 
дка (две хиляди 
шестотин двадесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

179
4 

2076 
19.05.2012 

2076 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Хановете,имот № 026037 
по КВС. 

Имот № 026037 (нула 
две шест нула три 
седем) с площ 1.447 
дка (хиляда 
четиристотин 
четиридесет и седем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
из.лив.-малом. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

139.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

179
5 

2078 
19.05.2012 

2078 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото,имот № 
026044 по КВС. 

Имот № 026044 (нула 
две шест нула четири 
четири) с площ 3.725 
дка (три хиляди 
седемстотин 
двадесет и пет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
из.нива-жп.кан. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

419.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

179
6 

2079 
19.05.2012 

2079 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 028010 по 
КВС. 

Имот № 028010 (нула 
две осем нула едно 
нула) с площ 2.167 
дка (две хиляди сто 
шестдесет и седем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

88.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

179
7 

2080 
19.05.2012 

2080 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 030103 (нула 
три нула едно нула 

36.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030103 
по КВС. 

три) с площ 0.535 дка 
(петстотин тридесет 
и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

179
8 

2081 
19.05.2012 

2081 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Долно селище,имот № 
030103 по КВС. 

Имот № 034023 (нула 
три четири нула две 
три) с площ 2.397 дка 
(две хиляди триста 
деветдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

588.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:2728/13.
07.2012 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:2728/13.
07.2012 

179
9 

2082 
19.05.2012 

2082 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ухльово,имот № 043008 по 
КВС. 

Имот № 043008 (нула 
четири три нула нула 
осем) с площ 1.069 
дка (хиляда 
шестдесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

33.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

180
0 

2083 
22.05.2012 

2083 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Микови дъбе , имот 
№053012  по КВС. 

Имот № 053012 (нула 
пет три нула едно 
две) с площ 22.195  
дка (двадесет и две 
хиляди сто 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 

1 707.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.01.2013 г. с 
АРД-2/15.01.2
013 г. със 
страна 
"ГАБЕР-ПЛО
Д" ЕООД чрез 
Людмил 

Заповед 
№ 96 от 
27.03.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

Габерски 

180
1 

2084 
28.05.2012 

2084 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Башлъците, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1442 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
012021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1442 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно четири четири 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 4101 
кв.м. (четири хиляди 
сто и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

442,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

180
2 

2085 
28.05.2012 

2085 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Камениците, ПИ с 
идентификатор 03592.1.241 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
022093 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.241 (нула три 
пет девет две точка 
едно точка две 
четири едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
8566 кв.м. (осем 
хиляди петстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

1 133,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

180
3 

2086 
28.05.2012 

2086 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Додови 
ниви, ПИ с идентификатор 
03592.2.261 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.261 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две шест 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 11650 
кв.м. (единадесет 

1 179,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
029113 

хиляди шестотин и 
петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

180
4 

2087 
28.05.2012 

2087 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Света 
Петка, ПИ с идентификатор 
03592.3.112 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038112 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.112 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно едно 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 17018 
кв.м. (седемнадесет 
хиляди и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

297,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

180
5 

2088 
28.05.2012 

2088 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.328 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040030 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.328 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три две 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 14762 
кв.м. (четиринадесет 
хиляди седемстотин 
шестдесет и две 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

258,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



180
6 

2089 
28.05.2012 

2089 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.306 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.306 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три нула 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 11856 
кв.м. (единадесет 
хиляди осемстотин 
петдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

207,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

180
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2090 
28.05.2012 

2090 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.284 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039127 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.284 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две осем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
11191 кв.м. 
(единадесет хиляди 
сто деветдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

436,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

180
8 

2091 
28.05.2012 

2091 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.230 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.230 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две три 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 10671 
кв.м. (десет хиляди 

186,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
039073 

шестотин 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

180
9 

2092 
28.05.2012 

2092 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.239 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039082 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.239 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две три 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 11230 
кв.м. (единадесет 
хиляди двеста и 
тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

196,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

181
0 

2093 
28.05.2012 

2093 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.192 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039035 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.192 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно девет 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 16449 
кв.м. (шестнадесет 
хиляди четиристотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

287,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) 

181
1 

2094 
28.05.2012 

2094 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.201 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039044 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.201 (нула три 
пет девет две точка 
три точка  две едно 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 12590 
кв.м. (дванадесет 
хиляди петстотин и 
деведесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

220,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

181
2 

2095 
28.05.2012 

2095 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.738 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.738 (нула три 
пет девет две точка 
три точка  седем три 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 11579 
кв.м. (единадесет 
хиляди петстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

937,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

181
3 

2096 
28.05.2012 

2096 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.747 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044078 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.747 (нула три 
пет девет две точка 
три точка  седем 
четири седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 15370 кв.м. 
(петнадесет хиляди 
триста и седемдесет 

1 245,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

производство
" гр.София 

181
4 

2097 
28.05.2012 

2097 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.6.66 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000137 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.66 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка шест 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 5531 
кв.м. (пет хиляди 
петстотин тридесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

215,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

181
5 

2098 
28.05.2012 

2098 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Жагите, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.62 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000187 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.62 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка шест две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 5193 кв.м. 
(пет хиляди сто 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 

222,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

181
6 

2099 
28.05.2012 

2099 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Жагите, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.56 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000181 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.56 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка пет шест ) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 4006 кв.м. 
(четири хиляди и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

171,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

181
7 

2100 
28.05.2012 

2100 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1271 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054181 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1271 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две седем едно ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 12994 кв.м. 
(дванадесет хиляди 
деветстотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

403,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

181
8 

2101 
28.05.2012 

2101 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.322 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.322 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка три две 
две ) по КККР на гр. 
Белово с площ 21554 

668,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко 
-продажба с 
АРД - 
8/24.01.2014 
г. с купувач 
Павел 

Заповед 
№ 48 от 
12.02.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058113 

кв.м. (двадесет и 
една хиляди 
петстотин петдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

Ангелов 
Павлов 

181
9 

2102 
28.05.2012 

2102 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Папратно, ПИ с 
идентификатор 03592.6.16 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
069006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.16 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка едно шест 
) по КККР на гр. 
Белово с площ 39875 
кв.м. (тридесет и 
девет хиляди 
осемстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

1 555,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

182
0 

2103 
28.05.2012 

2103 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Дисаново, ПИ с 
идентификатор 03592.6.40 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
070001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.40 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка четири 
нула ) по КККР на гр. 
Белово с площ 25043 
кв.м. (двадесет и пет 
хиляди четиридесет 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

1 074,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

182
1 

2104 
28.05.2012 

2104 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Свети 
Тодор, ПИ с идентификатор 
03592.2.290 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
030003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.290 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две девет 
нула ) по КККР на гр. 
Белово с площ 8982 
кв.м. (осем хиляди 
деветстотин 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

1 100,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

182
2 

2105 
28.05.2012 

2105 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Свети 
Тодор, ПИ с идентификатор 
03592.2.291 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
030004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.291 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две девет 
едно ) по КККР на гр. 
Белово с площ 10857 
кв.м. (десет хиляди 
осемстотин петдесет 
и седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

1 330,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

182
3 

2106 
28.05.2012 

2106 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.453 (нула три 
пет девет две точка 

2 463,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.2.453 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032030 

две точка четири пет 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 20113 
кв.м. (двадесесет 
хиляди сто и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

182
4 

2107 
28.05.2012 

2107 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.82 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.82 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка осем две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 6702 кв.м. 
(шест хиляди 
седемстотин и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

552,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

182
5 

2108 
28.05.2012 

2108 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.538 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.538 (нула три 
пет девет две точка 
две точка пет три 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 5900 
кв.м. (пет хиляди и 
деветстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

722,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V (пета) 

182
6 

2109 
28.05.2012 

2109 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.536 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.536 (нула три 
пет девет две точка 
две точка пет три 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 9027 
кв.м. (девет хиляди 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

1 105,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

182
7 

2110 
28.05.2012 

2110 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.533 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.533 (нула три 
пет девет две точка 
две точка пет три три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 5038 кв.м. 
(пет хиляди тридесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

617,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

182
8 

2111 
28.05.2012 

2111 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.513 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032090 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.513 (нула три 
пет девет две точка 
две точка пет едно 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 4435 
кв.м. (четири хиляди 
четиристотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 

543,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

" гр.София 

182
9 

2112 
28.05.2012 

2112 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Раковица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.621 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.621 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест две 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 10304 
кв.м. (десет хиляди 
триста и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

680,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

183
0 

2113 
28.05.2012 

2113 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Раковица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.613 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.613 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест едно 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 6694 
кв.м. (шест хиляди 
шестотин деветдесет 
и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

441,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

183
1 

2114 
28.05.2012 

2114 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Раковица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.615 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.615 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест едно 

500,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033008 

пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 7586 
кв.м. (седем хиляди 
петстотин осемдесет 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

183
2 

2115 
28.05.2012 

2115 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Раковица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.629 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.629 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест две 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 7670 
кв.м. (седем хиляди 
шестстотин и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

506,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

183
3 

2116 
28.05.2012 

2116 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Раковица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.647 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033040 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.647 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест 
четири седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 7633 кв.м. 
(седем хиляди 
шестстотин тридесет 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 

503,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

183
4 

2117 
28.05.2012 

2117 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.724 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
034077 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.724 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
4376 кв.м. (четири 
хиляди триста 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

428,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

183
5 

2118 
28.05.2012 

2118 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.716 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
034069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.716 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 5390 
кв.м. (пет хиляди 
триста и деветдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

355,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

183
6 

2119 
28.05.2012 

2119 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.391 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.391 (нула три 
пет девет две точка 
две точка три девет 
едно ) по КККР на гр. 
Белово с площ 31960 
кв.м. (тридесет и 

2 684,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
026033 

една хиляди 
деветстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

183
7 

2120 
28.05.2012 

2120 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.408 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026050 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.408 (нула три 
пет девет две точка 
две точка четири 
нула осем ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
4059 кв.м. (четири 
хиляди петдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

341,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

183
8 

2121 
28.05.2012 

2121 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.406 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026048 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.406 (нула три 
пет девет две точка 
две точка четири 
нула шест ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5895 кв.м. (пет 
хиляди осемстотин 
деветдесет и пет  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 

495,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

183
9 

2122 
28.05.2012 

2122 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.401 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026043. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.401 (нула три 
пет девет две точка 
две точка четири 
нула едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
4016 кв.м. (четири 
хиляди и 
шестнадесет  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

337,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

184
0 

2123 
28.05.2012 

2123 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.394 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026036. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.394 (нула три 
пет девет две точка 
две точка три девет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
4620 кв.м. (четири 
хиляди шестотин и 
двадесет  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

357,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

184
1 

2124 
28.05.2012 

2124 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.389 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.389 (нула три 
пет девет две точка 
две точка три осем 
девет ) по КККР на гр. 

362,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026031. 

Белово с площ 4315 
кв.м. (четири хиляди 
триста и петнадесет  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

184
2 

2125 
28.05.2012 

2125 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.367 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026009. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.367 (нула три 
пет девет две точка 
две точка три шест 
седем ) по КККР на гр. 
Белово с площ 5609 
кв.м. (пет хиляди 
шестотин и девет  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

723,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

184
3 

2126 
28.05.2012 

2126 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Бузовица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.953 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035046. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.953 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет три 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 14427 
кв.м. (четиринадесет  
хиляди четиристотин 
двадесет и седем  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

952,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

184
4 

2127 
28.05.2012 

2127 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Бузовица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.916 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035004. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.916 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 18260 
кв.м. (осемнадесет  
хиляди двеста и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

1205,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

184
5 

2128 
28.05.2012 

2128 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Бузовица, ПИ с 
идентификатор 03592.5.96 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035037. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.96 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка девет шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 6254 кв.м. 
(шест  хиляди двеста 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

412,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

184
6 

2129 
28.05.2012 

2129 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Бузовица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.977 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.977 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет 
седем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 8197 кв.м. 

541,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
035070 

(осем  хиляди сто 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

184
7 

2130 
28.05.2012 

2130 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Бузовица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.975 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.975(нула три 
пет девет две точка 
две точка девет 
седем пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
4512 кв.м. (четири 
хиляди петстотин и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

297,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

184
8 

2131 
28.05.2012 

2131 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Бузовица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.948 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035036 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.948 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет 
четири осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5866 кв.м. (пет 
хиляди осемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 

1 055,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

184
9 

2132 
28.05.2012 

2132 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Бузовица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.938 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035026 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.938 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет три 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 5476 
кв.м. (пет хиляди 
четиристотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

535,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

185
0 

2133 
28.05.2012 

2133 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Бузовица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.914 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.914 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет едно 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
5077 кв.м. (пет 
хиляди и седемдесет 
и седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

335,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

185
1 

2134 
28.05.2012 

2134 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Бузовица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.913 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.913 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет едно 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 9577 
кв.м. (девет хиляди 

632,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
035001 

петстотин 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

185
2 

2135 
28.05.2012 

2135 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.318 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
027005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.318 (нула три 
пет девет две точка 
две точка три едно 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 13916 
кв.м. (тринадесет 
хиляди деветстотин и 
шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

400,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

185
3 

2137 
28.05.2012 

2137 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.114 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
025018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.114 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно едно 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
5268 кв.м. (пет 
хиляди двеста 
шестдесет и осем 
кв.м.)Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

133,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



185
4 

2138 
28.05.2012 

2138 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.131 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
025035 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.131 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно три 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 4062 
кв.м. (четири хиляди 
шестдесет и два 
кв.м.)Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

93,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

185
5 

2139 
28.05.2012 

2139 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.316 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
027003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.316 (нула три 
пет девет две точка 
две точка  три едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 5381 
кв.м. (пет хиляди 
триста осемдесет и 
един кв.м.)Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

136,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

185
6 

2140 
28.05.2012 

2140 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.75 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
023001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.75 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 7801 кв.м. 
(седем хиляди 
осемстотин и  един 
кв.м.)Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

224,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

185
7 

2141 
28.05.2012 

2141 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Зарньовец, ПИ с 
идентификатор 03592.4.417 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026059 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.417 (нула три 
пет девет две точка 
две точка четири 
едно седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
4976 кв.м. (четири 
хиляди деветстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

459,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

185
8 

2142 
28.05.2012 

2142 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.65 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
024037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.65 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две точка 
шест пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
6115 кв.м. (шест 
хиляди сто и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

175,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

185
9 

2143 
28.05.2012 

2143 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 
03592.501.2141 по КККР на 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.2141 (нула 
три пет девет две 
точка две точка пет 
нула едно точка две 

140,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
023024 

едно четири едно ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4509 кв.м. 
(четири хиляди 
петстотин и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

186
0 

2144 
28.05.2012 

2144 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.791 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.791 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем 
девет едно ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
14306 кв.м. 
(четиринадесет 
хиляди триста и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

411,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

186
1 

2145 
28.05.2012 

2145 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.779 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.779 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем 
седем  девет ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 15142 кв.м. 
(петнадесет хиляди 
сто четиридесет и 
две кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 

738,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

186
2 

2146 
28.05.2012 

2146 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.901 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028140 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.901 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет нула 
едно ) по КККР на гр. 
Белово с площ 6314 
кв.м. (шест хиляди 
триста и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

181,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

186
3 

2147 
28.05.2012 

2147 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.892 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028131 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.892 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем девет 
две ) по КККР на гр. 
Белово с площ 4519  
кв.м. (четири хиляди 
петстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

129,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

186
4 

2148 
28.05.2012 

2148 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.878 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.878 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем седем 
осем ) по КККР на гр. 

235,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028117 

Белово с площ 4834  
кв.м. (четири хиляди 
осемстотин тридесет 
и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

186
5 

2149 
28.05.2012 

2149 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.874 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028113 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.874 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем седем 
четири ) по КККР на 
гр. Белово с площ 
4885  кв.м. (четири 
хиляди осемстотин 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

238,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

186
6 

2150 
28.05.2012 

2150 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.853 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028092 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.853 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем пет 
три ) по КККР на гр. 
Белово с площ 4049  
кв.м. (четири хиляди 
и четиридесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

116,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

186
7 

2151 
28.05.2012 

2151 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.843 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028082 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.843 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем 
четири три ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5360  кв.м. (пет 
хиляди триста и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

154,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

186
8 

2152 
28.05.2012 

2152 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.829 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.829 (нула три 
пет девет две точка 
две точка  осем две 
девет  ) по КККР на гр. 
Белово с площ 9760  
кв.м. (девет хиляди 
седемстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

475,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

186
9 

2153 
28.05.2012 

2153 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.783 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.783 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем осем 
три  ) по КККР на гр. 

183,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028021 

Белово с площ 6368  
кв.м. (шест хиляди 
триста шестдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

187
0 

2154 
28.05.2012 

2154 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.782 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.782 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем осем 
две  ) по КККР на гр. 
Белово с площ 4518  
кв.м. (четири хиляди 
петстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

129,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

187
1 

2155 
28.05.2012 

2155 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.780 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.780 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем осем 
нула  ) по КККР на гр. 
Белово с площ 5073  
кв.м. (пет хиляди 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

145,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) 

187
2 

2157 
28.05.2012 

2157 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.235 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029085 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.235 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две три 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 7232  
кв.м. (седем хиляди 
двеста тридесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

732,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

187
3 

2158 
28.05.2012 

2158 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.71 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000196 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.71 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка седем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 4329  
кв.м. (четири хиляди 
триста двадесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

211,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

187
4 

2159 
28.05.2012 

2159 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.65 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.65 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка шест пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 8062  кв.м. 
(осем хиляди 
шестдесет и два  

345,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



000190 кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

187
5 

2160 
28.05.2012 

2160 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.70 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000195 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.70 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка седем нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 6435  кв.м. 
(шест хиляди 
четиристотин 
тридесет и пет  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

276,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

187
6 

2161 
28.05.2012 

2161 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.70 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
024042 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.70 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 4511  
кв.м. (четири хиляди 
петстотин и 
единадесет  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

129,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

187
7 

2162 
12.06.2012 

2162 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Хановете,имот № 026057 
по КВС. 

Имот № 026057 (нула 
две шест нула пет 
седем) с площ 3.217 
дка (три хиляда 
двеста и 
седемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
из.лив.-малом. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

337,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

187
8 

2163 
12.06.2012 

2163 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Долно селище,имот № 
026058 по КВС. 

Имот № 026058 (нула 
две шест нула пет 
осем) с площ 0.753 
дка (седемстотин 
петдесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

72,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

187
9 

2164 
12.06.2012 

2164 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Долно селище,имот № 
026065 по КВС. 

Имот № 026065 (нула 
две шест нула шест 
пет) с площ 1.158 дка 
(хиляда сто петдесет 
и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

107,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

188
0 

2165 
12.06.2012 

2165 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бела вода,имот № 026081 
по КВС. 

Имот № 026081 (нула 
две шест нула осем 
едно) с площ 0.688 
дка (шестотин 
осемдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 

93,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



(четвърта) " гр.София 

188
1 

2167 
12.06.2012 

2167 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027003 по КВС. 

Имот № 027003 (нула 
две седем нула нула 
три) с площ 3.843 дка 
(три хиляди 
осемстотин 
четиридесет и три  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

520,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

188
2 

2168 
12.06.2012 

2168 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027009 по КВС. 

Имот № 027009 (нула 
две седем нула нула 
девет) с площ 0.205 
дка (двеста и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

21,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

188
3 

2169 
12.06.2012 

2169 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027010 по КВС. 

Имот № 027010 (нула 
две седем нула едно 
нула) с площ 0.281 
дка (двеста 
осемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ерозирана 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

28.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

188
4 

2170 
12.06.2012 

2170 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027011 по КВС. 

Имот № 027011 (нула 
две седем нула едно 
едно) с площ 0.525 
дка (петстотин 
двадесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

54,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

188
5 

2171 
12.06.2012 

2171 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027018 по КВС. 

Имот № 027018 (нула 
две седем нула едно 
осем) с площ 0.281 
дка (двеста 
осемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ерозирана 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

28,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

188
6 

2172 
12.06.2012 

2172 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027021 по КВС. 

Имот № 027021 (нула 
две седем нула две 
едно) с площ 0.150 
дка (двеста 
осемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

15,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

188
7 

2173 
12.06.2012 

2173 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027031 по КВС. 

Имот № 027031 (нула 
две седем нула три 
едно) с площ 0.095 
дка (деветдесест и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

9,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

188
8 

2174 
12.06.2012 

2174 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027032 по КВС. 

Имот № 027032 (нула 
две седем нула три 
две) с площ 0.242 дка 
(двеста четиридесет 
и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

24,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

188 2175 2175 обл. Пазарджик, общ. Имот № 027037 (нула 12,70 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



9 12.06.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027037 по КВС. 

две седем нула три 
седем) с площ 0.123 
дка (сто двадесет и 
три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

189
0 

2176 
12.06.2012 

2176 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027041 по КВС. 

Имот № 027041 (нула 
две седем нула 
четири едно ) с площ 
0.158 дка (сто 
петдесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

16,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

189
1 

2177 
12.06.2012 

2177 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027043 по КВС. 

Имот № 027043 (нула 
две седем нула 
четири три) с площ 
0.039 дка (тридесет и 
девет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

4,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

189
2 

2178 
12.06.2012 

2178 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027047 по КВС. 

Имот № 027047 (нула 
две седем нула 
четири седем) с площ 
0.586 дка (петстотин 
осемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

60,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

189
3 

2179 
12.06.2012 

2179 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 

Имот № 027053 (нула 
две седем нула пет 
три) с площ 0.134 дка 

13,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Горно селище,имот № 
027053 по КВС. 

(сто и тридесет и 
четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

189
4 

2180 
12.06.2012 

2180 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027055 по КВС. 

Имот № 027055 (нула 
две седем нула пет 
пет) с площ 0.296 дка 
(двеста деветдесет и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

30,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

189
5 

2181 
12.06.2012 

2181 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027063 по КВС. 

Имот № 027063 (нула 
две седем нула шест 
три) с площ 0.355 дка 
(триста петдесет и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

36.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

189
6 

2182 
12.06.2012 

2182 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027064 по КВС. 

Имот № 027064 (нула 
две седем нула шест 
четири) с площ 0.189 
дка (сто осемдесет и 
девет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

19.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

189
7 

2183 
12.06.2012 

2183 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027066 по КВС. 

Имот № 027066 (нула 
две седем нула шест 
шест) с площ 0.670 
дка (шестотин и 
седемдесет  кв.м)  

68.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - ерозирана 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

189
8 

2184 
12.06.2012 

2184 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027069 по КВС. 

Имот № 027069 (нула 
две седем нула шест 
девет) с площ 0.112 
дка (сто и дванадесет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

11.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

189
9 

2185 
12.06.2012 

2185 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027071 по КВС. 

Имот № 027071 (нула 
две седем нула 
седем едно) с площ 
0,378 дка (триста 
седемдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

38.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

190
0 

2186 
12.06.2012 

2186 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027074 по КВС. 

Имот № 027074 (нула 
две седем нула 
седем четири) с площ 
0,756 дка 
(седемстотин 
петдесет и шет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

77.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

190
1 

2187 
12.06.2012 

2187 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027079 по КВС. 

Имот № 027079 (нула 
две седем нула 
седем девет) с площ 
2,601 дка (две хиляди 
шестотин и един 
кв.м)  
Начин на трайно 

267.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

190
2 

2189 
12.06.2012 

2189 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027084 по КВС. 

Имот № 027084 (нула 
две седем нула осем 
четири) с площ 0,316 
дка (триста и 
шестнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

32.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

190
3 

2190 
12.06.2012 

2190 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище,имот № 
027087 по КВС. 

Имот № 027087 (нула 
две седем нула осем 
седем) с площ 2,104 
дка (две хиляди сто и 
четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

145.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

190
4 

2191 
12.06.2012 

2191 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Раклеш, имот № 028001 
по КВС. 

Имот № 028001 (нула 
две осем нула нула 
едно) с площ 1,410 
дка ( хиляда 
четиристотин и десет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

44.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

190
5 

2193 
12.06.2012 

2193 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 028006 по 
КВС. 

Имот № 028006 (нула 
две осем нула нула 
шест) с площ 1,599 
дка ( хиляда 
петстотин 
деветдесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 

65.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

190
6 

2194 
12.06.2012 

2194 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Раклеш, имот № 028011 
по КВС. 

Имот № 028011 (нула 
две осем нула едно 
едно) с площ 5,576 
дка (пет хиляди 
петстотин 
седемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

174.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

190
7 

2195 
12.06.2012 

2195 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 028012 по 
КВС. 

Имот № 028012 (нула 
две осем нула едно 
две) с площ 0,781 дка 
(седемстотин 
осемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

24.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

190
8 

2196 
12.06.2012 

2196 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Сената,имот № 029004 по 
КВС. 

Имот № 029004 (нула 
две девет нула нула 
четири) с площ 7,487 
дка (седем хиляди 
четирстотин 
осемдесет и седем  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

495,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

190
9 

2197 
12.06.2012 

2197 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Сената,имот № 029026 по 
КВС. 

Имот № 029026 (нула 
две девет нула две 
шест) с площ 5,957 
дка (пет хиляди 
деветстотин 
петдесет и седем  
кв.м)  
Начин на трайно 

394,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

191
0 

2198 
12.06.2012 

2198 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Сената,имот № 029037 по 
КВС. 

Имот № 029037 (нула 
две девет нула три 
седем) с площ 3,401 
дка (три хиляди 
четиристотин и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - Х (десета) 

32,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

191
1 

2199 
12.06.2012 

2199 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Сената,имот № 029041 по 
КВС. 

Имот № 029041 (нула 
две девет нула 
четири едно) с площ 
7,036 дка (седем 
хиляди тридесет и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - Х (десета) 

36,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

191
2 

2200 
12.06.2012 

2200 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Сената,имот № 029042 по 
КВС. 

Имот № 029042 (нула 
две девет нула 
четири две) с площ 
2,378 дка (две хиляди 
триста седемдесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - Х (десета) 

35,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

191
3 

2201 
12.06.2012 

2201 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 030001 по 
КВС. 

Имот № 030001 (нула 
три нула нула нула 
едно) с площ 2,547 
дка (две хиляди 
петстотин 
четиридесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 

94,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

191
4 

2202 
12.06.2012 

2202 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 030002 по 
КВС. 

Имот № 030002 (нула 
три нула нула нула 
две) с площ 5,360 дка 
(пет хиляди триста и 
шестдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

198,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

191
5 

2203 
12.06.2012 

2203 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Соиците,имот № 030004 по 
КВС. 

Имот № 030004 (нула 
три нула нула нула 
четири) с площ 2,732 
дка (две хиляди 
седемстотин 
тридесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

183,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

191
6 

2204 
12.06.2012 

2204 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Соиците,имот № 030005 по 
КВС. 

Имот № 030005 (нула 
три нула нула нула 
пет) с площ 1,595 дка 
(хиляда петстотин 
деветдесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

354,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

191
7 

2205 
12.06.2012 

2205 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Соиците,имот № 030009 по 
КВС. 

Имот № 030009 (нула 
три нула нула нула 
девет) с площ 0,321 
дка (триста двадесет 
и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

25,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІV 
(четвърта) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

191
8 

2206 
12.06.2012 

2206 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Соиците,имот № 030016 по 
КВС. 

Имот № 030016 (нула 
три нула нула едно 
шест) с площ 1,415 
дка (хиляда 
четиристотин и 
петнадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

314.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

191
9 

2207 
12.06.2012 

2207 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Соиците,имот № 030017 по 
КВС. 

Имот № 030017 (нула 
три нула нула едно 
седем) с площ 5,749 
дка (пет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

1 278.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

192
0 

2208 
12.06.2012 

2208 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Соиците,имот № 030019 по 
КВС. 

Имот № 030019 (нула 
три нула нула едно 
девет) с площ 5,941 
дка (пет хиляди 
деветстотин 
четиридесет и един  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

399.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

192
1 

2209 
12.06.2012 

2209 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Соиците,имот № 030023 по 
КВС. 

Имот № 030023 (нула 
три нула нула две 
три) с площ 2,778 дка 
(две хиляди 
седемстотин 
седемдесет осем 
кв.м)  

186,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

192
2 

2210 
12.06.2012 

2210 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Орниците,имот № 030028 
по КВС. 

Имот № 030028 (нула 
три нула нула две 
осем) с площ 0,919 
дка (деветстотин и 
деветнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

172,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

192
3 

2211 
12.06.2012 

2211 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Орниците,имот № 030032 
по КВС. 

Имот № 030032 (нула 
три нула нула три 
две)  с площ 2,426 
дка (две хиляди 
четиристотин 
двадесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

454,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

192
4 

2212 
12.06.2012 

2212 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Соиците,имот № 030034 по 
КВС. 

Имот № 030034 (нула 
три нула нула три 
четири)  с площ 2,410 
дка (две хиляди 
четиристотин и десет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

162.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

192
5 

2213 
12.06.2012 

2213 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Соиците,имот № 030040 по 
КВС. 

Имот № 030040 (нула 
три нула нула четири 
нула)  с площ 7,788 
дка (седем хиляди 
седемстотин 
осемдесет и осем 
кв.м)  

523.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

192
6 

2214 
12.06.2012 

2214 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030047 
по КВС. 

Имот № 030047 (нула 
три нула нула четири 
седем)  с площ 4,424 
дка (четири хиляди 
четиристотин 
двадесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

297.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

192
7 

2215 
12.06.2012 

2215 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030050 
по КВС. 

Имот № 030050 (нула 
три нула нула пет 
нула)  с площ 1,283 
дка (хиляда двеста 
осемдесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

86,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД 
57/14.05.2013 
г. с Кирил 
Александров 
Симеонов 

Заповед 
№ 271 от 
11.06.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

192
8 

2216 
12.06.2012 

2216 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030061 
по КВС. 

Имот № 030061 (нула 
три нула нула шест 
едно )  с площ 0,192 
дка (сто деветдесет и 
два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

11,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

192
9 

2217 
12.06.2012 

2217 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030067 
по КВС. 

Имот № 030067 (нула 
три нула нула шест 
седем )  с площ 5,126 
дка (пет хиляди сто 
двадесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 

306,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

193
0 

2218 
12.06.2012 

2218 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030070 
по КВС. 

Имот № 030070 (нула 
три нула нула  седем 
нула )  с площ 2,416 
дка ( две хиляди 
четиристотин и 
шестнадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

249,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

193
1 

2219 
12.06.2012 

2219 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030072 
по КВС. 

Имот № 030072 (нула 
три нула нула  седем 
две )  с площ 8,152 
дка ( осем хиляди сто 
петдесет и два  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

254,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

193
2 

2220 
12.06.2012 

2220 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030075 
по КВС. 

Имот № 030075 (нула 
три нула нула  седем 
пет )  с площ 0,635 
дка (шестотин 
тридесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

21.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД 
57/14.05.2013 
г. с Кирил 
Александров 
Симеонов 

Заповед 
№ 272 от 
11.06.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

193
3 

2221 
12.06.2012 

2221 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030077 
по КВС. 

Имот № 030077 (нула 
три нула нула  седем 
седем )  с площ 0,315 
дка (триста и 
петнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 

10.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД 
57/14.05.2013 
г. с Кирил 
Александров 
Симеонов 

Заповед 
№ 268 от 
11.06.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІІІ (осма) 

193
4 

2222 
12.06.2012 

2222 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030083 
по КВС. 

Имот № 030083 (нула 
три нула нула осем 
три )  с площ 1,679 
дка (хиляда шестотин 
седемдесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

112.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

193
5 

2223 
12.06.2012 

2223 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030086 
по КВС. 

Имот № 030086 (нула 
три нула нула осем 
шест)  с площ 0,594 
дка (петстотин 
деветдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

61.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

193
6 

2224 
12.06.2012 

2224 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030092 
по КВС. 

Имот № 030092 (нула 
три нула нула девет 
два)  с площ 0,147 
дка (сто четиридесет 
и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

15.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

193
7 

2225 
12.06.2012 

2225 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030100 
по КВС. 

Имот № 030100 (нула 
три нула едно нула 
нула)  с площ 0,484 
дка (четиристотин 
осемдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 

49.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



(четвърта) 

193
8 

2226 
12.06.2012 

2226 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бобков ореш,имот № 
030105 по КВС. 

Имот № 030105 (нула 
три нула едно нула 
пет)  с площ 0,699 дка 
(шестотин 
деветдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

21.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

193
9 

2227 
12.06.2012 

2227 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030106 
по КВС. 

Имот № 030106 (нула 
три нула едно нула 
шест)  с площ 5,938 
дка (пет хиляди 
деветстотин 
тридесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

399.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

194
0 

2228 
12.06.2012 

2228 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030109 
по КВС. 

Имот № 030109 (нула 
три нула едно нула 
девет)  с площ 1,317 
дка (хиляда триста и 
седемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

88.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

194
1 

2229 
12.06.2012 

2229 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бобков ореш,имот № 
030116 по КВС. 

Имот № 030116 (нула 
три нула едно едно 
шест)  с площ 1,017 
дка (хиляда и 
седемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

31.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

194 2230 2230 обл. Пазарджик, общ. Имот № 030124 (нула 39.90 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



2 12.06.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бобков ореш,имот № 
030124 по КВС. 

три нула едно две 
четири)  с площ 1,279 
дка (хиляда двеста 
седемдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

194
3 

2231 
12.06.2012 

2231 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030125 
по КВС. 

Имот № 030125 (нула 
три нула едно две 
пет)  с площ 4,024 дка 
(четири хиляди 
двадесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

125.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

194
4 

2232 
12.06.2012 

2232 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030126 
по КВС. 

Имот № 030126 (нула 
три нула едно две 
шест)  с площ 0,733 
дка (седеместотин 
седемдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

22.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

194
5 

2233 
12.06.2012 

2233 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бобков ореш,имот № 
030127 по КВС. 

Имот № 030127 (нула 
три нула едно две 
седем)  с площ 1,499 
дка (хиляда 
четиристотин 
деветдесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

46.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

194
6 

2234 
12.06.2012 

2234 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 030129 (нула 
три нула едно две 

26.70 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бобков ореш,имот № 
030129 по КВС. 

девет)  с площ 0,855 
дка (осемстотин 
петдесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

194
7 

2235 
12.06.2012 

2235 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол,имот № 030130 
по КВС. 

Имот № 030130 (нула 
три нула едно три 
нула)  с площ 1,104 
дка (хиляда сто и 
четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

113.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

194
8 

2236 
12.06.2012 

2236 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бобков ореш,имот № 
030131 по КВС. 

Имот № 030131 (нула 
три нула едно три 
едно)  с площ 1,800 
дка (хиляда и 
осемстотин кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

185.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

194
9 

2237 
12.06.2012 

2237 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бобков ореш,имот № 
030133 по КВС. 

Имот № 030133 (нула 
три нула едно три 
три)  с площ 1,214 дка 
( хиляда двеста и 
четиринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

227.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

195
0 

2239 
12.06.2012 

2239 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бобков ореш,имот № 

Имот № 030137 (нула 
три нула едно три 
седем)  с площ 0,252 
дка (двеста петдесет 

7.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



030137 по КВС. и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

195
1 

2240 
12.06.2012 

2240 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Орниците,имот № 031001 
по КВС. 

Имот № 031001 (нула 
три едно нула нула 
едно)  с площ 2,806 
дка (две хиляди 
осемстотин и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

188.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

195
2 

2241 
12.06.2012 

2241 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Орниците,имот № 031002 
по КВС. 

Имот № 031002 (нула 
три едно нула нула 
две)  с площ 1,009 
дка (хиляда и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

67.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

195
3 

2242 
12.06.2012 

2242 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Орниците,имот № 031003 
по КВС 

Имот № 031003 (нула 
три едно нула нула 
три)  с площ 0,628 дка 
(шестотин двадесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

117,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

195
4 

2243 
12.06.2012 

2243 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Орниците,имот № 031029 
по КВС 

Имот № 031029 (нула 
три едно нула две 
девет)  с площ 0,981 
дка (деветстотин 
осемдесет и един 
кв.м)  

65,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

195
5 

2244 
12.06.2012 

2244 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Орниците,имот № 031042 
по КВС 

Имот № 031042 (нула 
три едно нула четири 
две)  с площ 0,313 
дка (триста и 
тринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

21,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

195
6 

2245 
12.06.2012 

2245 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Орниците,имот № 031069 

Имот № 031069 (нула 
три едно нула шест 
девет)  с площ 1,070 
дка (хиляда и 
седемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

200,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

195
7 

2246 
12.06.2012 

2246 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Орниците,имот № 031072 

Имот № 031072 (нула 
три едно нула седем 
две)  с площ 6,092 
дка (шест хиляди 
деветдесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

409,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:5355/29.
10.2014 

195
8 

2247 
12.06.2012 

2247 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Сената,имот № 033012 по 
КВС 

Имот № 033012 (нула 
три три нула едно 
две)  с площ 5,682 
дка (пет хиляди 
шестотин осемдесет 
и два кв.м)  
Начин на трайно 

411,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

195
9 

2248 
12.06.2012 

2248 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото,имот № 
033027 по КВС 

Имот № 033027 (нула 
три три нула две 
седем)  с площ 2,173 
дка (две хиляди сто 
седемдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

89,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

196
0 

2249 
12.06.2012 

2249 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото,имот № 
033036 по КВС 

Имот № 033036 (нула 
три три нула три 
шест)  с площ 2,046 
дка (две хиляди 
четиридесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
ерозир.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

32,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

196
1 

2252 
12.06.2012 

2252 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица ,имот № 
033045 по КВС 

Имот № 033045 (нула 
три три нула четири 
пет)  с площ 1,587 дка 
(хиляда петстотин 
осемдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

299.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

196
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2253 
12.06.2012 

2253 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица ,имот № 
033049 по КВС 

Имот № 033049 (нула 
три три нула четири 
девет)  с площ 5,214 
дка (пет хиляди 
двеста и 
четиринадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

326.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V (пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

196
3 

2255 
12.06.2012 

2255 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица ,имот № 
033057 по КВС 

Имот № 033057 (нула 
три три нула пет 
седем)  с площ 1,101 
дка ( хиляда сто и 
един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

69.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

196
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2256 
12.06.2012 

2256 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото ,имот № 
034001 по КВС 

Имот № 034001 (нула 
три четири нула нула 
едно )  с площ 0,323 
дка ( триста двадесет 
и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

31,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

196
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2257 
12.06.2012 

2257 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Долно селище ,имот № 
034014 по КВС 

Имот № 034014 (нула 
три четири нула едно 
четири )  с площ 2,781 
дка ( две хиляди 
седемстотин 
осемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

245,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

196
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2258 
12.06.2012 

2258 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото ,имот № 
034029 по КВС 

Имот № 034029 (нула 
три четири нула две 
девет )  с площ 0,390 
дка ( триста и 
деветдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

9,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



производство
" гр.София 

196
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2259 
12.06.2012 

2259 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото,имот № 
034033 по КВС 

Имот № 034033 (нула 
три четири нула три 
три)  с площ 0,385 дка 
( триста осемдесет и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

10.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

196
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2260 
12.06.2012 

2260 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото ,имот № 
034036 по КВС 

Имот № 034036 (нула 
три четири нула три 
шест)  с площ 2,725 
дка ( две хиляди 
седемстотин 
двадесет и пет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

65.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

196
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2261 
12.06.2012 

2261 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото ,имот № 
034028 по КВС 

Имот № 034028 (нула 
три четири нула две 
осем)  с площ 0,818 
дка (осемстотин и 
осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

54.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

197
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2262 
12.06.2012 

2262 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Долно селище ,имот № 
034017 по КВС 

Имот № 034017 (нула 
три четири нула едно 
седем)  с площ 8,840 
дка (осем хиляди 
осемстотин и 
четиридесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV  
(четвърта) 

2172,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



197
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2263 
12.06.2012 

2263 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото ,имот № 
034018 по КВС 

Имот № 034018 (нула 
три четири нула едно 
осем)  с площ 5,447 
дка (пет хиляди 
четиристотин 
четиридесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

394,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

197
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2264 
12.06.2012 

2264 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото ,имот № 
034038 по КВС 

Имот № 034038 (нула 
три четири нула три 
осем)  с площ 5,866 
дка (пет хиляди 
осемстотин 
осемдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

388,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

197
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2266 
12.06.2012 

2266 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Кръста ,имот № 034040 по 
КВС 

Имот № 034040 (нула 
три четири нула 
четири нула)  с площ 
1,585 дка (хиляда 
петстотин осемдесет 
и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
лозе-терасирано 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

104,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

197
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2267 
12.06.2012 

2267 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Кръста ,имот № 034046 по 
КВС 

Имот № 034046 (нула 
три четири нула 
четири шест)  с площ 
0,767 дка 
(седемстотин 
шестдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
лозе-терасирано 
Категория на земята 
при неполивни 

50,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІІІ  (осма) 

197
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2268 
12.06.2012 

2268 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Кръста ,имот № 034049 по 
КВС 

Имот № 034049 (нула 
три четири нула 
четири девет)  с площ 
1,166 дка (хиляда сто 
шестдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
лозе-терасирано 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

77,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2269 
12.06.2012 

2269 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Кръста ,имот № 034050 по 
КВС 

Имот № 034050 (нула 
три четири нула пет 
нула)  с площ 0,748 
дка (седемстотин 
четиридесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
лозе-терасирано 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

49,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2270 
12.06.2012 

2270 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Кръста ,имот № 034052 по 
КВС 

Имот № 034052 (нула 
три четири нула пет 
две)  с площ 4,100 
дка (четири хиляди и 
сто кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
лозе-терасирано 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

271,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2271 
12.06.2012 

2271 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Кръста ,имот № 034055 по 
КВС 

Имот № 034055 (нула 
три четири нула пет 
пет)  с площ 3,603 дка 
(три хиляди шестотин 
и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
лозе-терасирано 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

238,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

197 2274 2274 обл. Пазарджик, общ. Имот № 035001 (нула 258.60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



9 12.06.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото ,имот № 035001 
по КВС 

три пет нула нула 
едно)  с площ 3,909 
дка (три хиляди 
деветстотин и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

198
0 

2275 
12.06.2012 

2275 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото ,имот № 035002 
по КВС 

Имот № 035002 (нула 
три пет нула нула 
две)  с площ 5,191 
дка (пет хиляди сто 
деветдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

343.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

198
1 

2276 
12.06.2012 

2276 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото ,имот № 035003 
по КВС 

Имот № 035003 (нула 
три пет нула нула 
три)  с площ 9,485 дка 
(девет хиляди 
четиристотин 
осемдесет и пет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

627.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

198
2 

2278 
12.06.2012 

2278 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото ,имот № 035012 
по КВС 

Имот № 035012 (нула 
три пет нула едно 
две)  с площ 3,019 
дка (три хиляди и 
деветнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ  (осма) 

171.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

198
3 

2279 
12.06.2012 

2279 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 036004 (нула 
три шест нула нула 

105.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дълбочица ,имот № 
036004 по КВС 

четири)  с площ 2,992 
дка (две хиляди 
деветстотин 
деветдесет и два   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

198
4 

2280 
12.06.2012 

2280 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дълбочица ,имот № 
036005 по КВС 

Имот № 036005 (нула 
три шест нула нула 
пет)  с площ 8,187 дка 
(осем хиляди сто 
осемдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХІ  (девета) 

287.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

198
5 

2281 
12.06.2012 

2281 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дълбочица ,имот № 
036006 по КВС 

Имот № 036006 (нула 
три шест нула нула 
шест)  с площ 4,607 
дка (четири хиляди 
шестотин и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

161.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

198
6 

2282 
12.06.2012 

2282 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дълбочица ,имот № 
036007 по КВС 

Имот № 036007 (нула 
три шест нула нула 
седем)  с площ 1,136 
дка (хиляда сто 
тридесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ  (шеста) 

150.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

198
7 

2283 
12.06.2012 

2283 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 

Имот № 036008 (нула 
три шест нула нула 
осем)  с площ 6,791 

238.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Дълбочица ,имот № 
036008 по КВС 

дка (шест хиляди  
седемстотин 
деветдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

198
8 

2284 
12.06.2012 

2284 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дълбочица, имот № 
036011 по КВС. 

Имот № 036011(нула 
три шест нула едно 
едно) с площ 5.423  
дка (пет хиляди 
четиристотин 
двадесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

718.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

198
9 

2285 
12.06.2012 

2285 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дълбочица, имот № 
036014 по КВС. 

Имот № 036014(нула 
три шест нула едно 
четири) с площ 0.337  
дка (триста тридесет 
и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

44.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

199
0 

2286 
12.06.2012 

2286 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дълбочица, имот № 
036015 по КВС. 

Имот № 036015 (нула 
три шест нула едно 
пет) с площ 0.566  дка 
(петстотин шестдесет 
и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

74.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

199
1 

2288 
12.06.2012 

2288 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дълбочица, имот № 

Имот № 036022(нула 
три шест нула две 
две) с площ 1.383  
дка (хиляда триста 

183.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



036022 по КВС. осемдесет и три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

199
2 

2290 
12.06.2012 

2290 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дълбочица, имот № 
036024 по КВС. 

Имот № 036024(нула 
три шест нула две 
четири) с площ 1.539  
дка (хиляди 
петстотин тридесет и 
девет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

54.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

199
3 

2294 
12.06.2012 

2294 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037009 по КВС. 

Имот № 037009(нула 
три седем нула нула 
девет) с площ 3.934  
дка (три хиляди 
деветстотин 
тридесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

235.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

199
4 

2295 
12.06.2012 

2295 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037010 по КВС. 

Имот № 037010(нула 
три седем нула едно 
едно) с площ 6.724  
дка (шест хиляди 
седемстотин 
двадесет и четири и 
два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставени тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

402,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

199
5 

2296 
12.06.2012 

2296 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Раклеш, имот № 028009 

Имот № 028009(нула 
две осем нула нула 
девет) с площ 1.768  
дка (хиляда 

72,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



по КВС. седемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

199
6 

2297 
12.06.2012 

2297 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037011 по КВС. 

Имот № 037011(нула 
три седем нула едно 
едно) с площ 4.922  
дка (четири хиляди 
деветстотин 
двадесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставени тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

325,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

199
7 

2298 
12.06.2012 

2298 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037012 по КВС. 

Имот № 037012(нула 
три седем нула едно 
две) с площ 0.452  
дка (четиристотин 
петдесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

25.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

199
8 

2300 
12.06.2012 

2300 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037014 по КВС. 

Имот № 037014(нула 
три седем нула едно 
четири) с площ 8.820  
дка (осем хиляди 
осемстотин и 
двадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

500.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

199
9 

2301 
12.06.2012 

2301 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037015 по КВС. 

Имот № 037015(нула 
три седем нула едно 
пет) с площ 1.847  дка 
(хиляда осемстотин 
четиридесет и седем 

104.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

200
0 

2310 
12.06.2012 

2310 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пал пал, имот № 038016 
по КВС. 

Имот № 038016(нула 
три осем нула едно 
шест) с площ 3.493  
дка (три хиляди 
четиристотин 
деветдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

51.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

200
1 

2311 
12.06.2012 

2311 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пал пал, имот № 038017 
по КВС. 

Имот № 038017(нула 
три осем нула едно 
седем) с площ 0.512  
дка (петстотин и 
дванадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

12.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

200
2 

2312 
12.06.2012 

2312 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пал пал, имот № 038026 
по КВС. 

Имот № 038026(нула 
три осем нула две 
шест) с площ 3.713  
дка (три хиляди 
седемстотин и 
тринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

89.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

200
3 

2313 
12.06.2012 

2313 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пал пал, имот № 038032 
по КВС. 

Имот № 038032(нула 
три осем нула три 
две) с площ 2.976  
дка ( две хиляди 
деветстотин 
седемдесет и шест 

459.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

200
4 

2314 
12.06.2012 

2314 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пал пал, имот № 038033 
по КВС. 

Имот № 038033(нула 
три осем нула три 
три) с площ 1.828  дка 
(хиляда осемстотин 
двадесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

103.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

200
5 

2315 
12.06.2012 

2315 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пал пал, имот № 038035 
по КВС. 

Имот № 038035(нула 
три осем нула три 
пет) с площ 4.232  дка 
(четири хиляди 
двеста тридесет и 
два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ (девета) 

102.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

200
6 

2316 
12.06.2012 

2316 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Смръдльо, имот № 038039 
по КВС. 

Имот № 038039(нула 
три осем нула три 
девет) с площ 3.324  
дка (три хиляди 
триста двадесет и 
четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

513.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

200
7 

2318 
12.06.2012 

2318 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Край селото, имот № 
039004 по КВС. 

Имот № 039004(нула 
три девет нула нула 
четири) с площ 1.322  
дка (хиляда триста 
двадесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 

59.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

200
8 

2319 
12.06.2012 

2319 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Край селото, имот № 
039015 по КВС. 

Имот № 039015(нула 
три девет нула едно 
пет) с площ 5.092  дка 
(пет хиляди  
деветдесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

208.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

200
9 

2320 
12.06.2012 

2320 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Денина ябълка, имот № 
039078 по КВС. 

Имот № 039078(нула 
три девет нула седем 
осем) с площ 3.317  
дка (три хиляди 
триста и 
седемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

103,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

201
0 

2321 
12.06.2012 

2321 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Денина ябълка, имот № 
039079 по КВС. 

Имот № 039079(нула 
три девет нула седем 
девет) с площ 1.928  
дка (хиляда 
деветстотин 
двадесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

60,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

201
1 

2322 
12.06.2012 

2322 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040003 по КВС. 

Имот № 040003(нула 
четири нула нула 
нула три) с площ 
3.622  дка (три 
хиляди шестстотин 
двадесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 

134,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

201
2 

2324 
12.06.2012 

2324 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040019 по КВС. 

Имот № 040019(нула 
четири нула нула 
едно девет) с площ 
7.775  дка (седем 
хиляди седемстотин 
седемдесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

169,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

201
3 

2328 
12.06.2012 

2328 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040006 по КВС. 

Имот № 040006(нула 
четири нула нула 
нула шест) с площ 
1.691  дка (хиляда 
шестстотин 
деветдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

52.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

201
4 

2329 
12.06.2012 

2329 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040010 по КВС. 

Имот № 040010(нула 
четири нула нула 
едно нула) с площ 
3.426  дка (три 
хиляди четиристотин 
двадесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

106.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

201
5 

2331 
12.06.2012 

2331 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040016 по КВС. 

Имот № 040016(нула 
четири нула нула 
едно шест) с площ 
5.410  дка (пет 
хиляди четиристотин 
и десет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 

118.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

201
6 

2332 
12.06.2012 

2332 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040026 по КВС. 

Имот № 040026(нула 
четири нула нула две 
шест) с площ 1.843  
дка (хиляди 
осемстотин 
четиридесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

57,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

201
7 

2333 
12.06.2012 

2333 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040027 по КВС. 

Имот № 040027(нула 
четири нула нула две 
седем) с площ 3.964  
дка (три хиляди 
деветстотин 
шестдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

123,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

201
8 

2334 
12.06.2012 

2334 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ухльово, имот № 043001 
по КВС. 

Имот № 043001(нула 
четири три нула нула 
едно) с площ 0.852  
дка (осемстотин 
петдесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

26.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

201
9 

2335 
12.06.2012 

2335 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ухльово, имот № 043002 
по КВС. 

Имот № 043002(нула 
четири три нула нула 
две) с площ 2.091  
дка (две хиляди  
деветдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 

65.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

202
0 

2338 
12.06.2012 

2338 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043006 
по КВС. 

Имот № 043006(нула 
четири три нула нула 
шест) с площ 0.392  
дка (триста 
деветдесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

202
1 

2339 
12.06.2012 

2339 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043007 
по КВС. 

Имот № 043007(нула 
четири три нула нула 
седем) с площ 7.921  
дка (седем хиляди 
деветстотин 
двадесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

145.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

202
2 

2340 
12.06.2012 

2340 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Сената, имот № 029043 
по КВС. 

Имот № 029043(нула 
две девет нула 
четири три) с площ 
6.656  дка (шест 
хиляди шестстотин 
петдесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - Х (десета) 

34,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

202
3 

2341 
12.06.2012 

2341 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029126 
по КВС. 

Имот № 029126 (нула 
две девет едно две 
шест) с площ 1.056  
дка (хиляда петдесет 
и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - Х (десета) 

51.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

202
4 

2342 
12.06.2012 

2342 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029129 
по КВС. 

Имот № 029129 (нула 
две девет едно две 
девет) с площ 3.093  
дка (три хиляди  
деветдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

49.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

202
5 

2343 
12.06.2012 

2343 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029133 
по КВС. 

Имот № 029133 (нула 
две девет едно три 
три) с площ 0.680  дка 
(шестстотин и 
осемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

60.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

202
6 

2344 
12.06.2012 

2344 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029136 
по КВС. 

Имот № 029136 (нула 
две девет едно три 
шест) с площ 0.654  
дка (шестстотин 
петдесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

54,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

202
7 

2345 
12.06.2012 

2345 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029138 
по КВС. 

Имот № 029138 (нула 
две девет едно три 
осем) с площ 0.220  
дка (двеста и 
двадесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

53.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

202 2346 2346 обл. Пазарджик, общ. Имот № 039016 (нула 111.60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



8 12.06.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо,имот № 039016 
по КВС. 

три девет нула едно 
шест) с площ 1.969 
дка (хиляда 
деветстотин 
шестдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

202
9 

2347 
12.06.2012 

2347 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо,имот № 039020 
по КВС. 

Имот № 039020 (нула 
три девет нула две 
нула) с площ 1.619 
дка (хиляда 
шестстотин и 
деветнадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

91.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

203
0 

2348 
12.06.2012 

2348 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо,имот № 039022 
по КВС. 

Имот № 039022 (нула 
три девет нула две 
две) с площ 1.721 дка 
(хиляда седемстотин 
двадесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

97.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

203
1 

2350 
12.06.2012 

2350 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029132 
по КВС. 

Имот № 029132 (нула 
две девет едно три 
две) с площ 0.931  
дка (деветстотин 
тридесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

83,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

203
2 

2351 
12.06.2012 

2351 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
ул."Юндола" 13, ет. 3, ап. 12, 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 

8 186.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 

Заповед 
№ 285 от 
05.06.2014 



ПИ с идентификатор 
03592.502.1665 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ 

12(дванадесет) с 
идентификатор 
03592.502.1665.1.12 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно шест 
шест пет точка едно 
точка едно две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 48.53 
кв.м.(четиридесет и 
осем цяло петдесет и 
три стотни кв.м.), 
състоящ се от една 
стая, кухня, баня с 
тоалетна, антре и 
една тераса. 
Трайно 
предназначение на 
обекта- жилище, 
апартамент 
Идеални части от 
общите части и 
отстъпено право на 
строеж- 2.692 %(две 
цяло и шестстотин 
деветдесет и два 
хилядни процента) 
Общи части - 5.32(пет 
цяло и тридесет и две 
стотни кв.м.) кв.м. 
Самостоятелен обект 
в сграда -МАЗЕ 
18(осемнадесет) с 
идентификатор 
03592.502.1665.1.37 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно шест 
шест пет точка едно 
точка три седем) по 
КККР на гр. Белово с 
полезна площ 
3.47(три цяло и 
четиридесет и седем 
стотни кв.м.)кв.м. 
Предназначение на 
обекта - за склад 
Масивна монолитна 
сграда - 5(пет) етажа 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

43/26.05.2014 
г. със Стела 
Иванова 
Дулева 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6238/22.
08.2017 



Година на 
построяване - 
1977г.(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и седма) 

203
3 

2352 
14.06.2012 

2352 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.2.1016 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053076 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1016 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула едно шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 20356  кв.м. 
(двадесет хиляди 
триста петдесет и 
шест  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

1374,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

203
4 

2353 
14.06.2012 

2353 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.2.1041 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1041 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула четири едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 30883  кв.м. 
(тридесет хиляди 
осемстотин 
осемдесет и три  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

710,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

203
5 

2354 
14.06.2012 

2354 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сарокош, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.92 (нула три 
пет девет две точка 

274,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.5.92 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036015 

пет точка девет две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 7044  кв.м. 
(седем хиляди 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гора и 
храсти в земеделска 
земя  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

203
6 

2355 
14.06.2012 

2355 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.160 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.160 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно шест 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 18078  
кв.м. (осемнадесет 
хиляди седемдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

1976,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

203
7 

2356 
14.06.2012 

2356 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.701 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.701 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем нула 
едно ) по КККР на гр. 
Белово с площ 24415  
кв.м. (двадесет и 
четири хиляди 
четиристотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

2472,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

203
8 

2357 
14.06.2012 

2357 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1111 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052071 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1111 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно едно едно ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 53352  кв.м. 
(петдесет и три 
хиляди триста 
петдесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

1533,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

203
9 

2358 
14.06.2012 

2358 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Азово, ПИ 
с идентификатор 
03592.3.1052 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
048008. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1052 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула пет две ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 41158  кв.м. 
(четиридесет и една  
хиляди сто петдесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

576,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

204
0 

2361 
14.06.2012 

2361 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Крушино, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.84 (нула три 
пет девет две точка 

936,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.3.84 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036007. 

пет точка осем 
четири ) по КККР на 
гр. Белово с площ 
7647  кв.м. (седем 
хиляди шестотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

204
1 

2362 
14.06.2012 

2362 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Крушино, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.85 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036008. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.85 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка осем пет ) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 16700  кв.м. 
(шестнадесет хиляди 
и седемстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

2045,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

204
2 

2363 
14.06.2012 

2363 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Крушино, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.735 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036002. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.735 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем три 
пет ) по КККР на гр. 
Белово с площ 4622  
кв.м. (четири хиляди 
шестотин двадесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

453,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

204
3 

2364 
14.06.2012 

2364 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.1 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038001. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 6534  кв.м. 
(шест хиляди 
петстотин тридесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

114,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

204
4 

2365 
14.06.2012 

2365 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.11 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038011. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.11 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно едно ) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 4110  кв.м. 
(четири хиляди сто и 
десет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

71,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

204
5 

2366 
14.06.2012 

2366 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.56 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038056. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.56 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 5601  кв.м. 
(пет хиляди шестотин 
и един кв.м.) 
Трайно 

98,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

производство
" гр.София 

204
6 

2367 
14.06.2012 

2367 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.61 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038061. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.61 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 8796  кв.м. 
(осем хиляди 
седемстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

153,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

204
7 

2368 
14.06.2012 

2368 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.76 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038076. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.76 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем шест 
) по КККР на гр. 
Белово с площ 4852  
кв.м. (четири хиляди 
осемстотин петдесет 
и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

84,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

204
8 

2369 
14.06.2012 

2369 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.84 (нула три 

89,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.84 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038084. 

пет девет две точка 
три точка осем 
четири ) по КККР на 
гр. Белово с площ 
5134  кв.м. (пет 
хиляди сто тридесет 
и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

204
9 

2370 
14.06.2012 

2370 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.88 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038088. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.88 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 4393  кв.м. 
(четири хиляди 
триста деветдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

76,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

205
0 

2371 
14.06.2012 

2371 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.92 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038092. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.92 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 5398  кв.м. 
(пет хиляди триста 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

94,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

205
1 

2372 
14.06.2012 

2372 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.98 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038098. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.98 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 4424  кв.м. 
(четири хиляди 
четиристотин 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

77,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

205
2 

2373 
14.06.2012 

2373 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.100 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038100. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.100 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно нула 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 6869  
кв.м. (шест хиляди 
осемстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

120,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

205
3 

2374 
14.06.2012 

2374 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.120 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.120 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно две 
нула) по КККР на гр. 

81,80 лв Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038120. 

Белово с площ 4674  
кв.м. (четири хиляди 
шестотин 
седемедесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

205
4 

2375 
14.06.2012 

2375 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.121 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038121. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.121 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно две 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 5515  
кв.м. (пет хиляди 
петтотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

96,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

205
5 

2376 
14.06.2012 

2376 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.150 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038154. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.150 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно пет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 4656  
кв.м. (четири хиляди 
шестотин петдесет и 
шест  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

81,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

205
6 

2377 
14.06.2012 

2377 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.151 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038155. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.151 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно пет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 4569  
кв.м. (четири хиляди 
петстотин шестдесет 
и девет  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

80,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

205
7 

2378 
14.06.2012 

2378 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Петка  , ПИ с идентификатор 
03592.3.152 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038156. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.152 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно пет 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 5359  
кв.м. (пет хиляди 
триста петдесет и 
девет  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

93,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

205
8 

2379 
14.06.2012 

2379 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото  , 
ПИ с идентификатор 
03592.2.763 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028001. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.763 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем шест 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 1846  
кв.м. ( хиляда 
осемстотин 
четиридесет и шест 

53,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

производство
" гр.София 

205
9 

2380 
14.06.2012 

2380 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.772 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028010. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.772 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем 
седем две ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1556  кв.м. ( хиляда 
петстотин петдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

44,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

206
0 

2381 
14.06.2012 

2381 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.773 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028011. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.773 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем 
седем три ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3988  кв.м. (три 
хиляди деветстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

114,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

206 2382 2382 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 65,90 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



1 14.06.2012 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото  , 
ПИ с идентификатор 
03592.2.778 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028016. 

идентификатор 
03592.2.778 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем 
седем осем ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1352  кв.м. (хиляда 
триста петдесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

206
2 

2383 
14.06.2012 

2383 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.800 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028038. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.800 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем нула 
нула ) по КККР на гр. 
Белово с площ 3812  
кв.м. (три хиляди 
осемстотин и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

109,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

206
3 

2384 
14.06.2012 

2384 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.801 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028039. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.801 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем нула 
едно ) по КККР на гр. 
Белово с площ 3116  
кв.м. (три хиляди сто 
и шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

86,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

" гр.София 

206
4 

2385 
14.06.2012 

2385 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото  , 
ПИ с идентификатор 
03592.2.802 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028040. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.802 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем нула 
две ) по КККР на гр. 
Белово с площ 1869  
кв.м. (хиляда 
осемстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

53,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

206
5 

2386 
14.06.2012 

2386 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото  , 
ПИ с идентификатор 
03592.2.809 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028047. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.809 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем нула 
девет ) по КККР на гр. 
Белово с площ 2461  
кв.м. (две хиляди 
четиристотин 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

70,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

206
6 

2387 
14.06.2012 

2387 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Капиница  

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.159(нула три 

84,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



, ПИ с идентификатор 
03592.3.159 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039002. 

пет девет две точка 
три точка едно пет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 4835  
кв.м. (четири хиляди 
осемстотин 
трпидесет пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

206
7 

2388 
14.06.2012 

2388 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.183 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039026. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.183(нула три 
пет девет две точка 
три точка едно осем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 5893  
кв.м. (пет хиляди 
осемстотин 
деветдесет и три  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

103,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

206
8 

2389 
14.06.2012 

2389 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.189 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039032. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.189(нула три 
пет девет две точка 
три точка едно осем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 6191  
кв.м. (шест хиляди 
сто деветдесет и 
един  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

108,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

206
9 

2390 
14.06.2012 

2390 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.191 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039034. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.191(нула три 
пет девет две точка 
три точка едно девет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 5913  
кв.м. (пет хиляди  
деветстотин и 
тринадесет  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

103,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

207
0 

2391 
14.06.2012 

2391 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Капиница  
, ПИ с идентификатор 
03592.3.206 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039049. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.206(нула три 
пет девет две точка 
три точка две нула 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 4984  
кв.м. (четири хиляди  
деветстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

87,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

207
1 

2392 
14.06.2012 

2392 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Капиница  
, ПИ с идентификатор 
03592.3.207 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.207(нула три 
пет девет две точка 
три точка две нула 
седем) по КККР на гр. 

286,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039050. 

Белово с площ 5873  
кв.м. (пет хиляди 
осемстотин 
седемдесет и три 
кв.м.)Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

207
2 

2393 
14.06.2012 

2393 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.212 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039055. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.212(нула три 
пет девет две точка 
три точка две едно 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 5368  
кв.м. (пет хиляди 
триста шестдесет и 
осем кв.м.)Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

93,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

207
3 

2394 
14.06.2012 

2394 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Капиница  
, ПИ с идентификатор 
03592.3.220 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039063. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.220(нула три 
пет девет две точка 
три точка две  две 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 4857  
кв.м. (четири хиляди 
осемстотин петдесет 
и седем кв.м.).Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

85,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) 

207
4 

2395 
14.06.2012 

2395 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Капиница  
, ПИ с идентификатор 
03592.3.224 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039067. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.224(нула три 
пет девет две точка 
три точка две  две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
6789  кв.м. (шест 
хиляди седемстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.)Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

118,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

207
5 

2396 
14.06.2012 

2396 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Капиница  
, ПИ с идентификатор 
03592.3.234 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039077. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.234 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две  три 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
7992  кв.м. (седем 
хиляди деветстотин 
деветдесет и два 
кв.м.)Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

139,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

207
6 

2397 
14.06.2012 

2397 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.236 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039079. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.236 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две  три 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 4528  
кв.м. (четири хиляди 
петстотин двадесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 

79,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

" гр.София 

207
7 

2398 
14.06.2012 

2398 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Капиница  
, ПИ с идентификатор 
03592.3.240 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039083. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.240 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две четири 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 5505  
кв.м. (пет хиляди 
петстотин и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

96,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

207
8 

2399 
14.06.2012 

2399 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.247 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039090. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.247 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две четири 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 9149  
кв.м.(девет хиляди 
сто четиридесет и 
деветкв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

356,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

207
9 

2400 
14.06.2012 

2400 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Капиница  

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.271 (нула три 

74,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



, ПИ с идентификатор 
03592.3.271 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039114. 

пет девет две точка 
три точка две седем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 5298  
кв.м.(пет хиляди 
двеста деветдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

208
0 

2401 
14.06.2012 

2401 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.2.274 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039117 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.274 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
9742  кв.м. (девет 
хиляди седемстотин 
четиридесет и два  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

136,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

208
1 

2402 
14.06.2012 

2402 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.2.276 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039119 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.276 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две седем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 7812  
кв.м. (седем хиляди 
осемстотин и 
дванадесет  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

109,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

208
2 

2403 
14.06.2012 

2403 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.2.287 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039130 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.287 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две осем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 4077  
кв.м. (четири хиляди 
седемдесет и седем  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

71,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

208
3 

2404 
14.06.2012 

2404 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.2.290 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039133 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.290 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две девет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 6389  
кв.м. (шест хиляди 
триста осемдесет 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

89,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

208
4 

2405 
14.06.2012 

2405 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вървитец, ПИ с 
идентификатор 03592.4.3 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.3 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 150 358  кв.м. 

3 458,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
050007 

(сто и петдесет 
хиляди триста 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

208
5 

2406 
14.06.2012 

2406 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вървитец, ПИ с 
идентификатор 03592.4.4 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
050008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.4 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 56759  кв.м. 
(петдесет и шест 
хиляди седемстотин 
петдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

1305,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

208
6 

2407 
14.06.2012 

2407 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вървитец, ПИ с 
идентификатор 03592.4.7 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
050011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.7 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 149028  кв.м. 
(сто четиридесет и 
девет хиляди 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

3427,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

208
7 

2408 
14.06.2012 

2408 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вървитец, ПИ с 
идентификатор 03592.4.11 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
050015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.11 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 45040  
кв.м. (четиридесет и 
пет хиляди и 
четиридесет  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

1035,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

208
8 

2409 
14.06.2012 

2409 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.42 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.42 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 33134  
кв.м. (тридесет и три 
хиляди сто тридесет 
и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

952,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

208
9 

2410 
14.06.2012 

2410 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.51 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.51 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 65989  
кв.м. (шестдесет и 
пет хиляди 

1897,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



051037 деветстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

209
0 

2411 
14.06.2012 

2411 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.56 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051042 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.56 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 40661  
кв.м. (четиридесет 
хиляди шестотин 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

1 982,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

209
1 

2412 
14.06.2012 

2412 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.58 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051044 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.58 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 35526  
кв.м. (тридесет и пет 
хиляди петстотин 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

1021,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

209
2 

2413 
14.06.2012 

2413 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.62 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051048 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.62 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 12146  
кв.м. (дванадесет 
хиляди сто 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

279,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

209
3 

2414 
14.06.2012 

2414 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.77 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
055001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.77 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 48197  
кв.м. (четиридесет и 
осем хиляди сто 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

1 385,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

209
4 

2415 
14.06.2012 

2415 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.83 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.83 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка осем 
три) по КККР на гр. 

394,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
055007 

Белово с площ 13722  
кв.м. (тринадесет 
хиляди седемстотин 
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

209
5 

2416 
14.06.2012 

2416 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.86 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
055010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.86 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка осем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 17076  
кв.м. (седемнадесет 
хиляди седемдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

490,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

209
6 

2417 
14.06.2012 

2417 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.99 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
055023 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.99 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка девет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 18806  
кв.м. (осемнадесет 
хиляди осемстотин 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

540,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

209
7 

2418 
14.06.2012 

2418 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръловица, имот № 
042126 по КВС 

Имот № 042126(нула 
четири две едно две 
шест) с площ 0.098 
дка(деветдесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - дере 

150.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 410 от 
15.08.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съгласно 
Договор с 
АРД-81/17
.07.2012 г. 
е 
учредено 
право на 
строеж на 
"ПЕРСОН
АЛ 
ИНЖЕНЕ
РИНГ" 
ЕООД 

209
8 

2419 
25.06.2012 

2419 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот 
№041026 по КВС. 

Имот № 041026 (нула 
четири едно нула две 
шест) с площ 1.214 
дка (хиляда двеста и 
четиринадесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

44,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

209
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2420 
25.06.2012 

2420 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот 
№041027 по КВС. 

Имот № 041027 (нула 
четири едно нула две 
седем) с площ 0.582 
дка (петстотин 
осемдесет и два кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

21,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

210
0 

2421 
25.06.2012 

2421 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот 
№041029 по КВС. 

Имот № 041029 (нула 
четири едно нула две 
девет) с площ 0.648 
дка (шестотин 
четиридесет и осем 

26,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

210
1 

2422 
25.06.2012 

2422 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот 
№041031 по КВС. 

Имот № 041031 (нула 
четири едно нула три 
едно) с площ 1.346 
дка (хиляда триста 
четиридесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

54.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

210
2 

2423 
25.06.2012 

2423 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот 
№042001 по КВС. 

Имот № 042001 (нула 
четири две нула нула 
едно) с площ 3.576 
дка (три хиляда 
петстотин 
седемдесет и шест  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

143,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба АРД - 56 
от 14.05.2013 
г. с купувач 
Стефан 
Георгиев 
Стефанов 

Заповед 
№ 486 от 
29.10.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

210
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2424 
25.06.2012 

2424 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Нерезето, имот № 
042005 по КВС. 

Имот № 042005 (нула 
четири две нула нула 
пет) с площ 0.295 дка 
(двеста деветдесет и 
пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

11,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

210
4 

2425 
25.06.2012 

2425 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029142 
по КВС. 

Имот № 029142 (нула 
две девет едно 
четири две ) с площ 
1.118  дка (хиляда сто 
и осемнадесет кв.м)  
Начин на трайно 

92,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

210
5 

2426 
25.06.2012 

2426 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029143 
по КВС. 

Имот № 029143 (нула 
две девет едно 
четири три ) с площ 
1.901  дка (хиляда 
деветстотин и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

156,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

210
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2427 
25.06.2012 

2427 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029146 
по КВС. 

Имот № 029146 (нула 
две девет едно 
четири шест ) с площ 
3.954  дка (три 
хиляда деветстотин 
петдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

69,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

210
7 

2428 
25.06.2012 

2428 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029147 
по КВС. 

Имот № 029148 (нула 
две девет едно 
четири осем ) с площ 
0.587  дка (петстотин 
осемдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

10,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

210
8 

2429 
25.06.2012 

2429 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029149 
по КВС. 

Имот № 029149 (нула 
две девет едно 
четири осем ) с площ 
2.464  дка (две 
хиляди четиристотин 
шестдесет и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 

203,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

210
9 

2430 
25.06.2012 

2430 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Св.Георги, имот № 029150 
по КВС. 

Имот № 029150 (нула 
две девет едно пет 
нула ) с площ 1.150  
дка (хиляда сто и 
петдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

87,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

211
0 

2431 
25.06.2012 

2431 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Св.Георги, имот № 029151 
по КВС. 

Имот № 029151 (нула 
две девет едно пет 
едно ) с площ 3.979  
дка (три хиляди 
деветстотин 
седемдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

69,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

211
1 

2432 
25.06.2012 

2432 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029152 
по КВС. 

Имот № 029152 (нула 
две девет едно пет 
две ) с площ 0.177  
дка (сто седемдесет 
и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

14,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

211
2 

2433 
25.06.2012 

2433 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029153 
по КВС. 

Имот № 029153 (нула 
две девет едно пет 
три ) с площ 1.371  
дка (хиляда триста 
седемдесет и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

113,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - V (пета) производство
" гр.София 

211
3 

2434 
25.06.2012 

2434 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Св.Георги, имот № 029154 
по КВС. 

Имот № 029154 (нула 
две девет едно пет 
четири ) с площ 2.926  
дка (две хиляди 
деветстотин 
двадесет и шест  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

658,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

211
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2435 
25.06.2012 

2435 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Св.Георги, имот № 029159 
по КВС. 

Имот № 029159 (нула 
две девет едно пет 
девет ) с площ 1.456  
дка (хиляда 
четиристотин 
петдесет шест  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - 
ерозир.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

25.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

211
5 

2436 
25.06.2012 

2436 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029165 
по КВС. 

Имот № 029165 (нула 
две девет едно шест 
пет) с площ 1.952  дка 
(хиляда деветстотин 
петдесет и два  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

239.10 лв Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

211
6 

2437 
25.06.2012 

2437 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Каси рът, имот № 031005 
по КВС. 

Имот № 031005 (нула 
три едно нула нула 
пет) с площ 5.862  дка 
(пет хиляди 
осемстотин 
шестдесет и два  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 

205.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

" гр.София 

211
7 

2439 
25.06.2012 

2439 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Каси рът, имот № 031018 
по КВС. 

Имот № 031018 (нула 
три едно нула едно 
осем) с площ 6.207  
дка (шест хиляди 
двеста и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

86.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

211
8 

2440 
25.06.2012 

2440 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Каси рът, имот № 031020 
по КВС. 

Имот № 031020 (нула 
три едно нула две 
нула) с площ 2.447  
дка (две хиляди 
четиристотин 
четиридесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

64.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

211
9 

2441 
25.06.2012 

2441 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Каси рът, имот № 031029 
по КВС. 

Имот № 031029 (нула 
три едно нула две 
девет) с площ 2.207  
дка (две хиляди 
двеста и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

30.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

212
0 

2442 
25.06.2012 

2442 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Каси рът, имот № 031046 
по КВС. 

Имот № 031046 (нула 
три едно нула четири 
шест) с площ 3.257  
дка (три хиляди 
двеста петдесет и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

45.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



212
1 

2443 
25.06.2012 

2443 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кюмбетата, имот № 
033014 по КВС. 

Имот № 033014 (нула 
три три нула едно 
четири ) с площ 4.769  
дка (четири хиляди 
седемстотин 
шестдесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

76.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

212
2 

2444 
25.06.2012 

2444 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кюмбетата, имот № 
033022 по КВС. 

Имот № 033022 (нула 
три три нула две две ) 
с площ 1.040  дка 
(хиляда и 
четиридесет  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

16.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

212
3 

2445 
25.06.2012 

2445 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кюмбетата, имот № 
033025 по КВС. 

Имот № 033025 (нула 
три три нула две пет ) 
с площ 2.601  дка 
(две хиляда 
шестотин и един 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

68.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

212
4 

2446 
25.06.2012 

2446 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кюмбетата, имот № 
033027 по КВС. 

Имот № 033027 (нула 
три три нула две 
седем ) с площ 4.697  
дка (четири хиляди 
шестотин деветдесет 
и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

82.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

212
5 

2447 
25.06.2012 

2447 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 033035 (нула 
три три нула три пет ) 

11.60 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кюмбетата, имот № 
033035 по КВС. 

с площ 0.664  дка 
(шестотин шестдесет 
и четири кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

212
6 

2448 
25.06.2012 

2448 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Еровото, имот № 033040 
по КВС. 

Имот № 033040 (нула 
три три нула четири 
нула ) с площ 2.137  
дка (две хиляди сто 
тридесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

34.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

212
7 

2449 
25.06.2012 

2449 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Еровото, имот № 033041 
по КВС. 

Имот № 033041 (нула 
три три нула четири 
едно ) с площ 0.628  
дка (шестотин 
двадесет и осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

10.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

212
8 

2450 
25.06.2012 

2450 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Милков камък, имот № 
033054 по КВС. 

Имот № 033054 (нула 
три три нула пет 
четири ) с площ 3.639  
дка (три хиляди 
шестотин тридесет и 
девет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

58.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

212
9 

2451 
25.06.2012 

2451 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Русо бърдо, имот № 

Имот № 034002 (нула 
три четири нула нула 
две) с площ 3.085  
дка (три хиляди 

38.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



034002 по КВС. осемдесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

213
0 

2452 
25.06.2012 

2452 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Русо бърдо, имот № 
034003 по КВС. 

Имот № 034003 (нула 
три четири нула нула 
три) с площ 6.007  дка 
(шест хиляди и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

75.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

213
1 

2453 
25.06.2012 

2453 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Русо бърдо, имот № 
034008 по КВС. 

Имот № 034008 (нула 
три четири нула нула 
осем) с площ 7.656  
дка (седем хиляди 
шестотин петдесет и 
шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

96.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

213
2 

2454 
25.06.2012 

2454 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Русо бърдо, имот № 
034015 по КВС. 

Имот № 034015 (нула 
три четири нула едно 
пет) с площ 1.307  дка 
(хиляда триста и 
седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

18,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

213
3 

2455 
25.06.2012 

2455 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Русо бърдо, имот № 
034017 по КВС. 

Имот № 034017 (нула 
три четири нула едно 
седем) с площ 0.714  
дка (седемстотин и 
четиринадесет кв.м)  
Начин на трайно 

27,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

213
4 

2456 
25.06.2012 

2456 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Русо бърдо, имот № 
034018 по КВС. 

Имот № 034018 (нула 
три четири нула едно 
осем) с площ 2.939  
дка (две хиляди 
деветстотин 
тридесет и девет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

41,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

213
5 

2457 
25.06.2012 

2457 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Русо бърдо, имот № 
034027 по КВС. 

Имот № 034027 (нула 
три четири нула две 
седем) с площ 1.365  
дка (хиляда триста 
шестдесет и пет   
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

19,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

213
6 

2458 
25.06.2012 

2458 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035005 
по КВС. 

Имот № 035005 (нула 
три пет нула нула 
пет) с площ 3.719  дка 
(три хиляди 
седемстотин и 
деветнадесет    кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

46,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

213
7 

2459 
25.06.2012 

2459 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035006 
по КВС. 

Имот № 035006 (нула 
три пет нула нула 
шест) с площ 1.141  
дка ( хиляда сто 
четиридесет и един    
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 

40,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

213
8 

2460 
25.06.2012 

2460 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035008 
по КВС. 

Имот № 035008 (нула 
три пет нула нула 
осем) с площ 0.686  
дка ( шестотин 
осемдесет и 
шесткв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

24,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

213
9 

2461 
25.06.2012 

2461 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035010 
по КВС. 

Имот № 035010 (нула 
три пет нула едно 
нула) с площ 2.278  
дка ( две хиляди 
двеста седемдесет и 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

80,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

214
0 

2462 
25.06.2012 

2462 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Милков камък, имот № 
035013 по КВС. 

Имот № 035013 (нула 
три пет нула едно 
три) с площ 2.408  дка 
( две хиляди 
четиристотин и осем 
осем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

33,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

214
1 

2463 
25.06.2012 

2463 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Милков камък, имот № 
035019 по КВС. 

Имот № 035019 (нула 
три пет нула едно 
девет) с площ 7.696  
дка ( седем хиляди 
шестотин деветдесет 
и шест  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

107,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) производство
" гр.София 

214
2 

2464 
25.06.2012 

2464 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035021 
по КВС. 

Имот № 035021 (нула 
три пет нула две 
едно) с площ 3.222  
дка ( три хиляди 
двеста двадесет и 
две кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

40,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

214
3 

2465 
25.06.2012 

2465 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Милков камък, имот № 
035028 по КВС. 

Имот № 035028 (нула 
три пет нула две 
осем) с площ 3.777  
дка ( три хиляди 
седемстотин 
седемдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

60,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

214
4 

2466 
25.06.2012 

2466 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Милков камък, имот № 
035035 по КВС. 

Имот № 035035 (нула 
три пет нула три пет) 
с площ 8.495  дка ( 
осем хиляди 
четиристотин 
деветдесет и пет  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

136,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

214
5 

2467 
25.06.2012 

2467 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035043 
по КВС. 

Имот № 035043 (нула 
три пет нула четири 
три) с площ 2.397  дка 
( две хиляди триста 
деветдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

30,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



214
6 

2468 
25.06.2012 

2468 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035047 
по КВС. 

Имот № 035047 (нула 
три пет нула четири 
седем) с площ 6.329  
дка ( шест хиляди 
триста двадесет и 
девет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

79,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

214
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2469 
25.06.2012 

2469 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035051 
по КВС. 

Имот № 035051 (нула 
три пет нула пет 
едно) с площ 1.989  
дка ( хиляди 
деветстотин 
осемдесет и девет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

25,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

214
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2470 
25.06.2012 

2470 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035064 
по КВС. 

Имот № 035064 (нула 
три пет нула шест 
четири) с площ 4.794  
дка (четири хиляди 
седемстотин 
деветдесет и четири  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

67.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

214
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2471 
25.06.2012 

2471 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035076 
по КВС. 

Имот № 035076 (нула 
три пет нула седем 
шест) с площ 5.184  
дка (пет хиляди сто 
осемдесет и четири  
четири  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

72.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

215
0 

2472 
25.06.2012 

2472 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 035080 (нула 
три пет нула осем 

56.30 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035080 
по КВС. 

нула) с площ 4.021  
дка (четири хиляди 
двадесет и един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

215
1 

2473 
25.06.2012 

2473 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 035094 
по КВС. 

Имот № 035094 (нула 
три пет нула девет 
четири) с площ 7.472  
дка (седем хиляди 
четиристотин 
седемдесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

104,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

215
2 

2474 
25.06.2012 

2474 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Куканица, имот № 035098 
по КВС. 

Имот № 035098 (нула 
три пет нула девет 
осем) с площ 2.804  
дка (две хиляди 
осемстотин и четири 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

35,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

215
3 

2475 
25.06.2012 

2475 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Богданица, имот № 
036008 по КВС. 

Имот № 036008 (нула 
три шест нула нула 
осем) с площ 4.873  
дка (четири хиляди 
осемстотин 
седемдесет и три 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

190,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

215
4 

2476 
25.06.2012 

2476 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 036009 (нула 
три шест нула нула 
девет) с площ 0.721  

16,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Богданица, имот № 
036009 по КВС. 

дка (седемстотин 
двадесет и един  
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

215
5 

2477 
25.06.2012 

2477 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Мемишица, имот № 
036022 по КВС. 

Имот № 036022 (нула 
три шест нула две 
две) с площ 0.457  
дка (четиристотин 
петдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

30.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

215
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2478 
25.06.2012 

2478 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Мемишица, имот № 
036023 по КВС. 

Имот № 036023 (нула 
три шест нула две 
три) с площ 1.970  дка 
(хиляда деветстотин 
и седемдесет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

27,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

215
7 

2479 
25.06.2012 

2479 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Мемишица, имот № 
036028 по КВС. 

Имот № 036028 (нула 
три шест нула две 
осем) с площ 3.667  
дка (три хиляди 
шестотин шестдесет 
и седем кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

143,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

215
8 

2480 
25.06.2012 

2480 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Мемишица, имот № 
036029 по КВС. 

Имот № 036029 (нула 
три шест нула две 
девет) с площ 1.856  
дка (хиляда 
осемстотин петдесет 

72,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

215
9 

2481 
25.06.2012 

2481 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Св.Георги, имот № 038001 
по КВС. 

Имот № 038001 (нула 
три осем нула нула 
едно) с площ 4.722  
дка (четири хиляди 
седемстотин 
двадесет и два  кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

82,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

216
0 

2482 
25.06.2012 

2482 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Еровото, имот № 038007 
по КВС. 

Имот № 038007 (нула 
три осем нула нула 
седем) с площ 4.521  
дка (четири хиляди 
петстотин двадесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

72,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

216
1 

2483 
25.06.2012 

2483 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Еровото, имот № 038012 
по КВС. 

Имот № 038012 (нула 
три осем нула едно 
две) с площ 1.850  
дка ( хиляди 
осемстотин и 
петдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

29,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

216
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2484 
25.06.2012 

2484 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Еровото, имот № 038015 
по КВС. 

Имот № 038015 (нула 
три осем нула едно 
пет) с площ 1.548  дка 
( хиляди  петстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 

27,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - 
ерозир.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

216
3 

2485 
25.06.2012 

2485 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Еровото, имот № 038026 
по КВС. 

Имот № 038026 (нула 
три осем нула две 
шест) с площ 0.473  
дка (четиристотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

7.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

216
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2486 
25.06.2012 

2486 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Еровото, имот № 038034 
по КВС. 

Имот № 038034 (нула 
три осем нула три 
четири) с площ 9.301  
дка (девет хиляди 
триста и един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

149.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

216
5 

2487 
25.06.2012 

2487 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Св.Георги, имот № 038037 
по КВС. 

Имот № 038037 (нула 
три осем нула три 
седем) с площ 4.302  
дка (четири хиляди 
триста и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

75.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

216
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2488 
25.06.2012 

2488 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Еровото, имот № 038050 
по КВС. 

Имот № 038050 (нула 
три осем нула пет 
нула) с площ 2.179  
дка (две хиляди сто 
седемдесет  и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

35.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

216
7 

2489 
25.06.2012 

2489 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 038053 
по КВС. 

Имот № 038053 (нула 
три осем нула пет 
три) с площ 1.945  дка 
(хиляда деветстотин 
четиридесет и пет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

31.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

216
8 

2490 
25.06.2012 

2490 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 038056 
по КВС. 

Имот № 038056 (нула 
три осем нула пет 
шест) с площ 1.577  
дка (хиляда 
петстотин 
седемдесет и седем  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

25.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

216
9 

2491 
25.06.2012 

2491 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Еровото, имот № 038062 
по КВС. 

Имот № 038062 (нула 
три осем нула шест 
две) с площ 9.947  
дка (девет хиляда 
деветстотин 
четиридесет и седем  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

160,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

217
0 

2492 
25.06.2012 

2492 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Еровото, имот № 038066 
по КВС. 

Имот № 038066 (нула 
три осем нула шест 
шест) с площ 0.330  
дка (триста и 
тридесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

5.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

217
1 

2493 
25.06.2012 

2493 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038075 по КВС. 

Имот № 038075 (нула 
три осем нула седем 
пет) с площ 6.091  дка 
(шест хиляди 
деветдесет и един  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

273.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

217
2 

2494 
25.06.2012 

2494 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038085 по КВС. 

Имот № 038085 (нула 
три осем нула осем 
пет) с площ 0.479  дка 
(четиристотин 
седемдесет и девет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

7,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

217
3 

2495 
25.06.2012 

2495 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 038096 по КВС. 

Имот № 038096 (нула 
три осем нула девет 
шест) с площ 0.106  
дка (сто и шест  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

5.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

217
4 

2496 
25.06.2012 

2496 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 038098 по КВС. 

Имот № 038098 (нула 
три осем нула девет 
осем) с площ 0.655  
дка (шестотин 
петдесет и пет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

11,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

217 2497 2497 обл. Пазарджик, общ. Имот № 038099 (нула 39.50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



5 25.06.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038099 по КВС. 

три осем нула девет 
девет) с площ 2.259  
дка (две хиляди 
двеста петдесет и 
девет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

217
6 

2498 
25.06.2012 

2498 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038100 по КВС. 

Имот № 038100 (нула 
три осем едно нула 
нула ) с площ 0.219  
дка (двеста и 
деветнадесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

5.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

217
7 

2499 
25.06.2012 

2499 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038101 по КВС. 

Имот № 038101 (нула 
три осем едно нула 
едно) с площ 3.213  
дка (три хиляди 
двеста и тринадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

56.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

217
8 

2500 
25.06.2012 

2500 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038102 по КВС. 

Имот № 038102 (нула 
три осем едно нула 
две) с площ 0.451  
дка (четиристотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - наводнана 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

7.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

217
9 

2501 
25.06.2012 

2501 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 038116 (нула 
три осем едно едно 
шест) с площ 0.607  

27.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Сестримка, имот № 
038116 по КВС. 

дка (шестотин и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

218
0 

2502 
25.06.2012 

2502 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 038125 по КВС. 

Имот № 038125 (нула 
три осем едно две 
пет) с площ 0.300  дка 
( триста кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

7.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

218
1 

2503 
25.06.2012 

2503 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 038131 по КВС. 

Имот № 038131 (нула 
три осем едно три 
едно) с площ 0.173  
дка (сто седемдесет 
и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

4.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

218
2 

2504 
25.06.2012 

2504 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038166 по КВС. 

Имот № 038166 (нула 
три осем едно шест 
шест) с площ 1.995  
дка (хиляда 
деветстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

52.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

218
3 

2505 
25.06.2012 

2505 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038168 по КВС. 

Имот № 038168 (нула 
три осем едно шест 
осем) с площ 0.815  
дка (осемстотин и 
петнадесет кв.м.) 

23.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

218
4 

2506 
25.06.2012 

2506 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038171 по КВС. 

Имот № 038171 (нула 
три осем едно седем 
едно) с площ 0.638  
дка (шестотин 
тридесете и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

18.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

218
5 

2507 
25.06.2012 

2507 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038209 по КВС. 

Имот № 038209 (нула 
три осем две нула 
девет) с площ 0.559  
дка (петстотин 
петдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

14.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

218
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2508 
25.06.2012 

2508 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038210 по КВС. 

Имот № 038210 (нула 
три осем две едно 
нула ) с площ 2.976  
дка (две хиляди 
деветстотин 
седемдесет и шест  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

133.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

218
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2509 
25.06.2012 

2509 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръльовица, имот № 
041001 по КВС. 

Имот № 041001 (нула 
четири едно нула 
нула едно ) с площ 
0.271  дка (двеста 
седемдесет и един 
кв.м.) 

4,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

218
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2510 
25.06.2012 

2510 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръльовица, имот № 
041002 по КВС. 

Имот № 041002 (нула 
четири едно нула 
нула две ) с площ 
1.200  дка (хиляда и 
двеста кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

21,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

218
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2511 
25.06.2012 

2511 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041006 по КВС. 

Имот № 041006 (нула 
четири едно нула 
нула шест ) с площ 
0.366  дка (триста 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
ерозир.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

6,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

219
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2512 
25.06.2012 

2512 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръльовица, имот № 
041008 по КВС. 

Имот № 041008 (нула 
четири едно нула 
нула осем ) с площ 
0.115  дка (сто и 
петнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

2,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2513 
25.06.2012 

2513 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041015 по КВС. 

Имот № 041015 (нула 
четири едно нула 
едно пет ) с площ 
1.208  дка (хиляда 
двеста и осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

34,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

219
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2514 
25.06.2012 

2514 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041021 по КВС. 

Имот № 041021 (нула 
четири едно нула две 
едно ) с площ 0.750  
дка (седемстотин и 
петдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

21.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

219
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2515 
25.06.2012 

2515 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041025 по КВС. 

Имот № 041025 (нула 
четири едно нула две 
пет ) с площ 0.757  
дка (седемстотин  
петдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

21,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

219
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2516 
25.06.2012 

2516 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041029 по КВС. 

Имот № 041029 (нула 
четири едно нула две 
девет ) с площ 1.582  
дка (хиляда 
петстотин осемдесет 
и два  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

41,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

219
5 

2517 
25.06.2012 

2517 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041032 по КВС. 

Имот № 041032 (нула 
четири едно нула три 
две) с площ 0.443  
дка (четиристотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

11,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) производство
" гр.София 

219
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2518 
25.06.2012 

2518 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041037 по КВС. 

Имот № 041037 (нула 
четири едно нула три 
седем) с площ 7.404  
дка (седем хиляди 
четиристотин и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

332,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

219
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2519 
25.06.2012 

2519 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041040 по КВС. 

Имот № 041040 (нула 
четири едно нула 
четири нула) с площ 
4.860  дка (четири 
хиляди осемстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

78,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

219
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2520 
25.06.2012 

2520 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041046 по КВС. 

Имот № 041046 (нула 
четири едно нула 
четири шест) с площ 
0.225  дка (двеста 
двадесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

6,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

219
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2521 
25.06.2012 

2521 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041053 по КВС. 

Имот № 041053 (нула 
четири едно нула пет 
три) с площ 1.213  дка 
(хиляда двеста и 
тринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

32,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



220
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2522 
25.06.2012 

2522 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041061 по КВС. 

Имот № 041061 (нула 
четири едно нула 
шест едно) с площ 
6.378  дка (шест 
хиляда  триста 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

111.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2523 
25.06.2012 

2523 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041067 по КВС. 

Имот № 041067 (нула 
четири едно нула 
шест седем) с площ 
1.526  дка (хиляда 
петстотин двадесет и 
шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

68.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2524 
25.06.2012 

2524 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041076 по КВС. 

Имот № 041074 (нула 
четири едно нула 
седем четири) с площ 
4.609  дка (четири 
хиляди шестотин и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
из.нива-жп.кан. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

132.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

220
3 

2525 
25.06.2012 

2525 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041079 по КВС. 

Имот № 041079 (нула 
четири едно нула 
седем девет) с площ 
0.290  дка (двеста и 
деветдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

7,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

220
4 

2526 
25.06.2012 

2526 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 041081 (нула 
четири едно нула 

23,20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041081 по КВС. 

осем едно) с площ 
1.441  дка (хиляда 
четиристотин 
четиридесет и един  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

220
5 

2527 
25.06.2012 

2527 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041087 по КВС. 

Имот № 041087 (нула 
четири едно нула 
осем седем) с площ 
1.339  дка (хиляда 
триста тридесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

35,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

220
6 

2530 
25.06.2012 

2530 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041099 по КВС. 

Имот № 041099 (нула 
четири едно нула 
девет девет) с площ 
1.979  дка (хиляда 
деветстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

52,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

220
7 

2531 
25.06.2012 

2531 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041104 по КВС. 

Имот № 041104 (нула 
четири едно едно 
нула четири) с площ 
0.212  дка (двеста и 
дванадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

5,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

220
8 

2532 
25.06.2012 

2532 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 

Имот № 041105 (нула 
четири едно едно 
нула пет) с площ 
8.031  дка (осем 

140,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



№ 041105 по КВС. хиляди тридесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

220
9 

2533 
25.06.2012 

2533 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041112 по КВС. 

Имот № 041112 (нула 
четири едно едно 
едно две) с площ 
4.607  дка (четири 
хиляди шестотин и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

80,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

221
0 

2534 
25.06.2012 

2534 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 041113 по КВС. 

Имот № 041113 (нула 
четири едно едно 
едно три) с площ 
0.463  дка 
(четиристотин 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

8.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

221
1 

2535 
25.06.2012 

2535 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръльовица, имот № 
042121 по КВС. 

Имот № 042121 (нула 
четири две едно две 
едно) с площ 3.181  
дка (три хиляди сто 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

155.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

221
2 

2536 
25.06.2012 

2536 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Матовото, имот № 042003 
по КВС. 

Имот № 042003 (нула 
четири две нула нула 
три) с площ 3.711  дка 
(три хиляди 
седемстотин и 
единадесет  кв.м.) 

98,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

221
3 

2537 
25.06.2012 

2537 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Матовото, имот № 042005 
по КВС. 

Имот № 042005 (нула 
четири две нула нула 
пет) с площ 2.110  дка 
( две хиляди сто и 
десет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

55,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

221
4 

2538 
25.06.2012 

2538 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Матовото, имот № 042012 
по КВС. 

Имот № 042012 (нула 
четири две нула едно 
две) с площ 5.733  
дка ( пет хиляди 
седемстотин 
тридесет и три кв.м) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

151,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

221
5 

2539 
25.06.2012 

2539 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Матовото, имот № 042022 
по КВС. 

Имот № 042022 (нула 
четири две нула две 
две) с площ 9.218  
дка ( девет хиляди 
двеста и 
осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

148,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

221
6 

2540 
25.06.2012 

2540 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Матовото, имот № 042027 
по КВС. 

Имот № 042027 (нула 
четири две нула две 
седем) с площ 0.433  
дка ( дчетиристотин 
тридесет и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 

19,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

221
7 

2541 
25.06.2012 

2541 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Бретковец, имот № 042031 
по КВС. 

Имот № 042031 (нула 
четири две нула три 
едно) с площ 5.728  
дка ( пет хиляди 
седемстотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

92,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

221
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2542 
25.06.2012 

2542 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042036 по КВС. 

Имот № 042036 (нула 
четири две нула три 
шест) с площ 0.620  
дка ( шестотин и 
двадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

16,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

221
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2543 
25.06.2012 

2543 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Матовото, имот № 042041 
по КВС. 

Имот № 042041 (нула 
четири две нула 
четири едно) с площ 
0.264  дка ( двеста 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

7,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

222
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2544 
25.06.2012 

2544 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042044 по КВС. 

Имот № 042044 (нула 
четири две нула 
четири четири) с 
площ 0.221  дка ( 
двеста двадесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 

9,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

производство
" гр.София 

222
1 

2545 
25.06.2012 

2545 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042045 по КВС. 

Имот № 042045 (нула 
четири две нула 
четири пет) с площ 
0.101  дка ( сто и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

4,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

222
2 

2546 
25.06.2012 

2546 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042046 по КВС. 

Имот № 042046 (нула 
четири две нула 
четири шест) с площ 
6.959  дка ( шест 
хиляди деветстотин 
петдесет и девет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

312,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

222
3 

2547 
25.06.2012 

2547 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042047 по КВС. 

Имот № 042047 (нула 
четири две нула 
четири седем) с площ 
2.527  дка (две 
хиляди петстотин 
двадесет и седем  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

40,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

222
4 

2548 
25.06.2012 

2548 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042048 по КВС. 

Имот № 042048 (нула 
четири две нула 
четири осем) с площ 
1.399  дка ( хиляда 
триста деветдесет и 
девет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

37,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

222
5 

2549 
25.06.2012 

2549 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Бретковец, имот № 042049 
по КВС. 

Имот № 042049 (нула 
четири две нула 
четири девет) с площ 
1.233  дка ( хиляда 
двеста тридесет и 
три  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

55,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

222
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2550 
25.06.2012 

2550 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042054 по КВС. 

Имот № 042054 (нула 
четири две нула пет 
четири) с площ 2.286  
дка (две  хиляди 
двеста осемдесет и 
шест  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

60,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

222
7 

2551 
25.06.2012 

2551 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042058 по КВС. 

Имот № 042058 (нула 
четири две нула пет 
осем) с площ 3.589  
дка (три  хиляди 
петстотин осемдесет 
и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

94,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

222
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2552 
25.06.2012 

2552 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042060 по КВС. 

Имот № 042060 (нула 
четири две нула шест 
нула) с площ 5.722  
дка (пет хиляди 
седемстотин 
двадесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

92,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

222 2553 2553 обл. Пазарджик, общ. Имот № 042065 (нула 46,40 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



9 25.06.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042065 по КВС. 

четири две нула шест 
пет) с площ 2.879  дка 
(две хиляди 
осемстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

223
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2554 
25.06.2012 

2554 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042070 по КВС. 

Имот № 042070 (нула 
четири две нула 
седем нула) с площ 
1.282  дка (хиляда  
двеста осемдесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

57,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

223
1 

2555 
25.06.2012 

2555 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042073 по КВС. 

Имот № 042073 (нула 
четири две нула 
седем три) с площ 
2.124  дка (две 
хиляди  сто двадесет 
и четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

95,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

223
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2556 
25.06.2012 

2556 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042075 по КВС. 

Имот № 042075 (нула 
четири две нула 
седем пет) с площ 
5.097  дка (пет 
хиляди деветдесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

82,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

223
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2557 
25.06.2012 

2557 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 042076 (нула 
четири две нула 
седем шест) с площ 

51,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Славен кръст, имот № 
042076 по КВС. 

3.199  дка (три 
хиляди сто 
деветдесет и девет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

223
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2558 
25.06.2012 

2558 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042079 по КВС. 

Имот № 042079 (нула 
четири две нула 
седем девет) с площ 
0.759  дка 
(седемстотин 
петдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

34,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

223
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2559 
25.06.2012 

2559 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042080 по КВС. 

Имот № 042080 (нула 
четири две нула осем 
нула) с площ 1.523  
дка (хиляда 
петстотин двадесет и 
три  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

28,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

223
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2560 
25.06.2012 

2560 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
042087 по КВС. 

Имот № 042087 (нула 
четири две нула осем 
седем) с площ 0.218  
дка (двеста и 
осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

4,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

223
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2561 
25.06.2012 

2561 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кръстьови ниви, имот № 

Имот № 042095 (нула 
четири две нула 
девет пет ) с площ 
2.390  дка (две 

38,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



042095 по КВС. хиляди триста 
деветдесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

223
8 

2562 
25.06.2012 

2562 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кръстьови ниви, имот № 
042098 по КВС. 

Имот № 042098 (нула 
четири две нула 
девет осем ) с площ 
2.201  дка (две 
хиляди двеста и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

98,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

223
9 

2563 
25.06.2012 

2563 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кръстьови нива, имот № 
042099 по КВС. 

Имот № 042099 (нула 
четири две нула 
девет девет) с площ 
2.602  дка (две 
хиляди шестотин и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

41,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

224
0 

2564 
25.06.2012 

2564 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кръстьови нива, имот № 
042100 по КВС. 

Имот № 042100 (нула 
четири две едно нула 
нула) с площ 1.544  
дка (хиляда 
петстотин 
четиридесет и четири  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
ерозир.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

27,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

224
1 

2565 
25.06.2012 

2565 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръльовица, имот № 
042106 по КВС. 

Имот № 042106 (нула 
четири две едно нула 
шест) с площ 1.569  
дка (хиляда 
петстотин шестдесет 

27,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

224
2 

2566 
25.06.2012 

2566 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръльовица, имот № 
042107 по КВС. 

Имот № 042107 (нула 
четири две едно нула 
седем) с площ 2.917  
дка (две хиляда 
деветстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

51,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

224
3 

2567 
25.06.2012 

2567 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кръльовица, имот № 
042109 по КВС. 

Имот № 042109 (нула 
четири две едно нула 
девет) с площ 0.969  
дка (деветстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

17,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

224
4 

2568 
25.06.2012 

2568 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръльовица, имот № 
042115 по КВС. 

Имот № 042115 (нула 
четири две едно едно 
пет) с площ 2.790  дка 
(две хиляди 
седемстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

136,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

224
5 

2569 
25.06.2012 

2569 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кръстьови ниви, имот № 
042116 по КВС. 

Имот № 042116 (нула 
четири две едно едно 
шест) с площ 0.395  
дка (триста 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 

19,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

224
6 

2570 
25.06.2012 

2570 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръльовица, имот № 
042118 по КВС. 

Имот № 042118 (нула 
четири две едно едно 
осем) с площ 0.559  
дка (петстотин 
петдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

27,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

224
7 

2571 
25.06.2012 

2571 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръльовица, имот № 
042122 по КВС. 

Имот № 042122 (нула 
четири две едно две 
две) с площ 1.165  
дка (хиляда сто 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

52,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

224
8 

2572 
25.06.2012 

2572 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Славен кръст, имот № 
042124 по КВС. 

Имот № 042124 (нула 
четири две едно две 
четири) с площ 9.560  
дка (девет хиляда 
петстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

466,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

224
9 

2573 
25.06.2012 

2573 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кръстьови ниви, имот № 
042125 по КВС. 

Имот № 042125 (нула 
четири две едно две 
пет) с площ 1.650  дка 
(хиляда шестотин и 
петдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 

80,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

225
0 

2574 
25.06.2012 

2574 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка, имот № 043001 по 
КВС. 

Имот № 043001 (нула 
четири три нула нула 
едно) с площ 0.737  
дка (седемстотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

25,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

225
1 

2575 
25.06.2012 

2575 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка, имот № 043002 по 
КВС. 

Имот № 043002 (нула 
четири три нула нула 
две) с площ 0.828  
дка ( осемстотин 
двадсет и осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

29,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

225
2 

2576 
25.06.2012 

2576 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка, имот № 043003 по 
КВС. 

Имот № 043003 (нула 
четири три нула нула 
три) с площ 3.271  дка 
(три хиляди двеста 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

114,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

225
3 

2577 
25.06.2012 

2577 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка, имот № 043004 по 
КВС. 

Имот № 043004 (нула 
четири три нула нула 
четири) с площ 3.626  
дка (три хиляди 
шестотин двадесет и 
шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 

127,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) " гр.София 

225
4 

2578 
25.06.2012 

2578 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Долно саманово, имот № 
043009 по КВС. 

Имот № 043009 (нула 
четири три нула нула 
девет) с площ 7.919  
дка (седем хиляди 
деветстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

99,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

225
5 

2579 
25.06.2012 

2579 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 043010 по 
КВС. 

Имот № 043010 (нула 
четири три нула едно 
нула) с площ 1.049  
дка (хиляда 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

36,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

225
6 

2580 
25.06.2012 

2580 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Котарето, имот № 043011 
по КВС. 

Имот № 043011 (нула 
четири три нула едно 
едно) с площ 0.822  
дка (осемстотин 
двадесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

11,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

225
7 

2581 
25.06.2012 

2581 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 043012 по 
КВС. 

Имот № 043012 (нула 
четири три нула едно 
две) с площ 2.092  
дка (две хиляди 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

73,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

225 2582 2582 обл. Пазарджик, общ. Имот № 043015 (нула 8,60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



8 25.06.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 043015 по 
КВС. 

четири три нула едно 
пет) с площ 0.680  дка 
(шестотин и 
осемдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

225
9 

2584 
25.06.2012 

2584 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Долно саманово, имот № 
043022 по КВС. 

Имот № 043022 (нула 
четири три нула две 
две) с площ 3.414  
дка (три хиляди 
четиристотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

43,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

226
0 

2585 
25.06.2012 

2585 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Горно саманово, имот № 
043038 по КВС. 

Имот № 043038 (нула 
четири три нула три 
осем) с площ 6.859 
дка (шест хиляди 
осемстотин петдесет 
и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

86,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

226
1 

2586 
25.06.2012 

2586 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Горно саманово, имот № 
043046 по КВС. 

Имот № 043046 (нула 
четири три нула 
четири шест) с площ 
5.045 дка (пет хиляди 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

63,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

226
2 

2587 
25.06.2012 

2587 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 043050 (нула 
четири три нула пет 
нула) с площ 9.466 

132,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Горно саманово, имот № 
043050 по КВС. 

дка (девет хиляди 
четиристотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

226
3 

2588 
25.06.2012 

2588 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Горно саманово, имот № 
043052 по КВС. 

Имот № 043052 (нула 
четири три нула пет 
две ) с площ 3.538 
дка (три хиляди 
петстотин тридесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

49,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

226
4 

2589 
25.06.2012 

2589 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Долно саманово, имот № 
043053 по КВС. 

Имот № 043053 (нула 
четири три нула пет 
три ) с площ 3.898 дка 
(три хиляди 
осемстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

136,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

226
5 

2590 
25.06.2012 

2590 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Тракия",  ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1871 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ Х, кв. 84 по ПУП на гр. 
Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1871(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 531 
кв.м.(петстотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 

4 566.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.06.2016 г. с 
Георги Петков 
Бичев 

Заповед 
№ 248 от 
04.07.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - 
незастроен имот за 
жилищни нужди 

226
6 

2591 
25.06.2012 

2591 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Друма, имот № 004076 по 
КВС. 

Имот № 004076 (нула 
нула четири нула 
седем шест ) с площ 
2.024 дка (две хиляди 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

146,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

226
7 

2592 
25.06.2012 

2592 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Друма, имот № 004077 по 
КВС. 

Имот № 004077 (нула 
нула четири нула 
седем седем ) с площ 
0.890 дка 
(осемстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

95.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

226
8 

2593 
25.06.2012 

2593 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сестримка, имот № 038086 
по КВС. 

Имот № 038086 (нула 
три нула осем нула 
осем шест ) с площ 
1.494 дка (хиляда 
четиристотин 
деветдесет и четири  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ (девета) 

67,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

226
9 

2594 
12.07.2012 

2594 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Друма, имот № 004082 по 
КВС. 

Имот № 004082 (нула 
нула четири нула 
осем две ) с площ 
0.221 дка (двеста 
двадесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.ливада 
Категория на земята 

14.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия -V(пета) 

производство
" гр.София 

227
0 

2595 
12.07.2012 

2595 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005089 по 
КВС. 

Имот № 005089 (нула 
нула пет нула осем 
девет ) с площ 1.127 
дка (хиляда сто 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ(девета) 

44.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

227
1 

2596 
12.07.2012 

2596 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Котарето, имот № 007002 
по КВС. 

Имот № 007002 (нула 
нула седем нула нула 
две ) с площ 2.199 
дка (две хиляди сто 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

323.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

227
2 

2597 
12.07.2012 

2597 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Котарето, имот № 007017 
по КВС. 

Имот № 007017 (нула 
нула седем нула 
едно седем) с площ 
1.675 дка (хиляда 
шестотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
врем.неизп.нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

135.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

227
3 

2598 
12.07.2012 

2598 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Котарето, имот № 007018 
по КВС. 

Имот № 007018 (нула 
нула седем нула 
едно осем) с площ 
2.586 дка (две хиляди 
петстотин осемдесет 
и шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

209.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

227
4 

2599 
12.07.2012 

2599 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Казиви ниви, имот № 
007030 по КВС. 

Имот № 007030 (нула 
нула седем нула три 
нула) с площ 1.000 
дка (хиляда кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

81.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

227
5 

2600 
12.07.2012 

2600 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Домузов валог, имот № 
009002 по КВС. 

Имот № 009002 (нула 
нула девет нула нула 
две) с площ 1.000 дка 
(хиляда кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

23.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

227
6 

2601 
12.07.2012 

2601 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Домузов валог, имот № 
009004 по КВС. 

Имот № 009004 (нула 
нула девет нула нула 
четири) с площ 1.206 
дка (хиляда двеста и 
шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
врем.неизп.нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

27.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

227
7 

2602 
12.07.2012 

2602 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Домузов валог, имот № 
009016 по КВС. 

Имот № 009016 (нула 
нула девет нула едно 
шест) с площ 5.002 
дка (пет хиляди и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

115.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

227 2603 2603 обл. Пазарджик, общ. Имот № 012003 (нула 528.70 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



8 12.07.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 012003 
по КВС. 

едно две нула нула 
три) с площ 7.252 дка 
(седем хиляди двеста 
петдесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

227
9 

2604 
12.07.2012 

2604 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 012065 
по КВС. 

Имот № 012065 (нула 
едно две нула шест 
пет) с площ 3.500 дка 
(три хиляди и 
петстотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

255.20  лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

228
0 

2605 
12.07.2012 

2605 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка, имот № 015030 по 
КВС. 

Имот № 015030 (нула 
едно пет нула три 
нула) с площ 2.225 
дка (две хиляди 
двеста двадесет и 
пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

298.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

228
1 

2606 
12.07.2012 

2606 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка, имот № 015033 по 
КВС. 

Имот № 015033 (нула 
едно пет нула три 
три) с площ 1.718 дка 
(хиляди седемстотин 
и осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

227.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

228
2 

2607 
12.07.2012 

2607 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 015034 (нула 
едно пет нула три 
четири) с площ 6.609 

321.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Пясъка, имот № 015034 по 
КВС. 

дка (шест хиляди 
шестотин и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

228
3 

2608 
12.07.2012 

2608 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка, имот № 015035 по 
КВС. 

Имот № 015035 (нула 
едно пет нула три 
пет) с площ 3.618 дка 
(три хиляди шестотин 
и осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

478.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

228
4 

2609 
12.07.2012 

2609 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
017003 по КВС. 

Имот № 017003 (нула 
едно седем нула 
нула три) с площ 
0.818 дка ( 
осемстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

10.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

228
5 

2610 
12.07.2012 

2610 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Пясъка, имот № 017004 по 
КВС. 

Имот № 017004 (нула 
едно седем нула 
нула четири) с площ 
6.273 дка (шест 
хиляди двеста 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

304.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

228
6 

2611 
12.07.2012 

2611 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
017007 по КВС. 

Имот № 017007 (нула 
едно седем нула 
нула седем) с площ 
6.379 дка (шест 
хиляди триста 

843.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



седемдесет и девет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

228
7 

2612 
12.07.2012 

2612 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Пясъка, имот № 017013 по 
КВС. 

Имот № 017013 (нула 
едно седем нула 
едно три) с площ 
0.761 дка 
(седемстотин 
шестдесет и един  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

37.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

228
8 

2613 
12.07.2012 

2613 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Пясъка, имот № 017014 по 
КВС. 

Имот № 017014 (нула 
едно седем нула 
едно четири) с площ 
0.532 дка (петстотин 
тридесет и два  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

25.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

228
9 

2614 
12.07.2012 

2614 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
017018 по КВС. 

Имот № 017018 (нула 
едно седем нула 
едно осем) с площ 
1.817 дка (хиляда 
осемстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

37.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

229
0 

2615 
12.07.2012 

2615 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
017020 по КВС. 

Имот № 017020 (нула 
едно седем нула две 
нула) с площ 1.645 
дка (хиляда шестотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 

34.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

229
1 

2616 
12.07.2012 

2616 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
017023 по КВС. 

Имот № 017023 (нула 
едно седем нула две 
три) с площ 1.575 дка 
(хиляда петстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

19.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

229
2 

2617 
12.07.2012 

2617 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
017024 по КВС. 

Имот № 017024 (нула 
едно седем нула две 
четири) с площ 1.277 
дка (хиляда двеста 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

26.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

229
3 

2618 
12.07.2012 

2618 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
017025 по КВС. 

Имот № 017025 (нула 
едно седем нула две 
пет) с площ 6.541 дка 
(шест хиляди 
петстотин 
четиридесет и един  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

229.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

229
4 

2619 
12.07.2012 

2619 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
017026 по КВС. 

Имот № 017026 (нула 
едно седем нула две 
шест) с площ 2.286 
дка (две хиляди 
двеста осемдесет и 
шест кв.м.) 
Начин на трайно 

47.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

229
5 

2620 
12.07.2012 

2620 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017032 по 
КВС. 

Имот № 017032 (нула 
едно седем нула три 
две) с площ 1.017 дка 
(хиляда и 
седемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

35.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

229
6 

2621 
12.07.2012 

2621 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
017034 по КВС. 

Имот № 017034 (нула 
едно седем нула три 
четири) с площ 2.694 
дка (две хиляда 
шестотин деветдесет 
и четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

55.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

229
7 

2622 
12.07.2012 

2622 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
017035 по КВС. 

Имот № 017035 (нула 
едно седем нула три 
пет) с площ 8.925 дка 
(осем хиляда 
деветстотин 
двадесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

205.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

229
8 

2623 
12.07.2012 

2623 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка, имот № 017039 по 
КВС. 

Имот № 017039 (нула 
едно седем нула три 
девет) с площ 2.632 
дка (две хиляда 
шестотин тридесет и  
два  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 

92.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

229
9 

2624 
12.07.2012 

2624 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка, имот № 017040 по 
КВС. 

Имот № 017040 (нула 
едно седем нула 
четири нула) с площ 
5.730 дка (пет хиляди 
седемстотин и 
тридесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

201.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

230
0 

2625 
12.07.2012 

2625 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017041 по 
КВС. 

Имот № 017041 (нула 
едно седем нула 
четири едно) с площ 
0.499 дка 
(четиристотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

17.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

230
1 

2626 
12.07.2012 

2626 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017043 по 
КВС. 

Имот № 017043 (нула 
едно седем нула 
четири три) с площ 
7.096 дка 
(четиристотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

89.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

230
2 

2627 
12.07.2012 

2627 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017045 по 
КВС. 

Имот № 017045 (нула 
едно седем нула 
четири пет) с площ 
2.178 дка (две хиляди 
сто сдемдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 

76.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

230
3 

2628 
12.07.2012 

2628 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017046 по 
КВС. 

Имот № 017046 (нула 
едно седем нула 
четири шест) с площ 
2.064 дка (две хиляди 
шестедесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

72.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

230
4 

2629 
12.07.2012 

2629 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017050 по 
КВС. 

Имот № 017050 (нула 
едно седем нула пет 
нула) с площ 9.572 
дка (девет хиляди 
петстотин 
седемдесет и два  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

120.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

230
5 

2630 
12.07.2012 

2630 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017052 по 
КВС. 

Имот № 017052 (нула 
едно седем нула пет 
две) с площ 0.278 дка 
(двеста седемдесет и 
осем  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

9.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

230
6 

2631 
12.07.2012 

2631 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017053 по 
КВС. 

Имот № 017053 (нула 
едно седем нула пет 
три) с площ 1.353 дка 
(хиляда триста 
петдесет и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

47.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

230
7 

2632 
12.07.2012 

2632 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017055 по 
КВС. 

Имот № 017055 (нула 
едно седем нула пет 
пет) с площ 3.441 дка 
(три хиляди 
четиристотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

120.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

230
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2633 
12.07.2012 

2633 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017056 по 
КВС. 

Имот № 017056 (нула 
едно седем нула пет 
шест) с площ 2.980 
дка (две хиляди 
деветстотин и 
осемдесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

133.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

230
9 

2634 
12.07.2012 

2634 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
017058 по КВС. 

Имот № 017058 (нула 
едно седем нула пет 
осем) с площ 2.023 
дка (две хиляди 
двадесет и три  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

53.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

231
0 

2635 
12.07.2012 

2635 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Песъка, имот № 017059 по 
КВС. 

Имот № 017059 (нула 
едно седем нула пет 
девет) с площ 5.616 
дка (пет хиляди 
шестотин и 
шестнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

197.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



231
1 

2636 
12.07.2012 

2636 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017060 по 
КВС. 

Имот № 017060 (нула 
едно седем нула 
шест нула) с площ 
2.510 дка (две хиляди 
петстотин и десет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

88.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

231
2 

2637 
12.07.2012 

2637 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017064 по 
КВС. 

Имот № 017064 (нула 
едно седем нула 
шест четири) с площ 
1.628 дка (хиляда 
шестотин двадесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

57.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

231
3 

2638 
12.07.2012 

2638 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017065 по 
КВС. 

Имот № 017065 (нула 
едно седем нула 
шест пет) с площ 
5.839 дка (пет хиляди 
осемстотин тридесет  
и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

204.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

231
4 

2639 
12.07.2012 

2639 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Тултуре, имот № 016029 по 
КВС. 

Имот № 016029 (нула 
едно шест нула две 
девет) с площ 0.498 
дка (четиристотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

36.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

231
5 

2641 
12.07.2012 

2641 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 022015 (нула 
две две нула едно 

82.30 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Церово дере, имот № 
022015 по КВС. 

пет) с площ 5.876 дка 
(пет хиляди 
осемстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

231
6 

2642 
12.07.2012 

2642 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Церово дере, имот № 
022037 по КВС. 

Имот № 022037 (нула 
две две нула три 
седем) с площ 0.627 
дка (шестотин 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

8.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

231
7 

2643 
12.07.2012 

2643 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Церово дере, имот № 
022038 по КВС. 

Имот № 022038 (нула 
две две нула три 
осем) с площ 7.886 
дка (седем хиляди 
осемстотин 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

127.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

231
8 

2644 
12.07.2012 

2644 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Церово дере, имот № 
022042 по КВС. 

Имот № 022042 (нула 
две две нула четири 
две) с площ 2.589 дка 
(две хиляди 
петстотин осемдесет 
и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

41.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

231
9 

2645 
12.07.2012 

2645 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 022051 (нула 
две две нула пет 
едно) с площ 3.660 

96.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Церово дере, имот № 
022051 по КВС. 

дка (три хиляди 
шестотин и 
шестдесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
из.нива-малом. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

232
0 

2646 
12.07.2012 

2646 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
025012 по КВС. 

Имот № 025012 (нула 
две пет нула едно 
две) с площ 0.257 дка 
(двеста петдесет и 
седем  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

19.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

232
1 

2647 
12.07.2012 

2647 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
025055 по КВС. 

Имот № 025055 (нула 
две пет нула пет пет) 
с площ 2.767 дка (две 
хиляди седемстотин 
шестдесет и седем  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

311.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

232
2 

2648 
12.07.2012 

2648 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Нешин дрен, имот № 
028053 по КВС. 

Имот № 028053 (нула 
две осем нула пет 
три) с площ 2.252 дка 
(две хиляди двеста 
петдесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

170.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

232
3 

2649 
12.07.2012 

2649 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Полянка, имот № 030015 
по КВС. 

Имот № 030015 (нула 
три нула нула едно 
пет) с площ 3.852 дка 
(три хиляди 
осемстотин петдесет 

110.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
из.нива-жп.кан. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

232
4 

2650 
12.07.2012 

2650 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Полянка, имот № 030042 
по КВС. 

Имот № 030042 (нула 
три нула нула четири 
две) с площ 4.789 дка 
(четири хиляди 
седемстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
врем.неизп.нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

126.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

232
5 

2652 
12.07.2012 

2652 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Полянка, имот № 030061 
по КВС. 

Имот № 030061 (нула 
три нула нула шест 
едно) с площ 0,856 
дка (осемстотин 
петдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива за 
строит.  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

24.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

232
6 

2653 
12.07.2012 

2653 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Полянка, имот № 030063 
по КВС. 

Имот № 030063 (нула 
три нула нула шест 
три) с площ 3,817 дка 
(три хиляди 
осемстотин и 
седемнадесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - унищ.нива 
-  пром.  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

109.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

232
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2656 
12.07.2012 

2656 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Русо бърдо, имот № 
032008 по КВС. 

Имот № 032008 (нула 
три две нула нула 
осем) с площ 7,000 
дка (седем хиляди 
кв.м.) 
Начин на трайно 

144.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ползване - нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

232
8 

2657 
12.07.2012 

2657 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Русо бърдо, имот № 
032023 по КВС. 

Имот № 032023 (нула 
три две нула две три) 
с площ 2,000 дка (две 
хиляди кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

46.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

232
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2658 
12.07.2012 

2658 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Русо бърдо, имот № 
032049 по КВС. 

Имот № 032049 (нула 
три две нула четири 
девет) с площ 1,446 
дка (хиляда 
четиристотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

33.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

233
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2659 
12.07.2012 

2659 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Русо бърдо, имот № 
032051 по КВС. 

Имот № 032051 (нула 
три две нула пет 
едно) с площ 1,500 
дка (хиляда и 
петстотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

34.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

233
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2660 
12.07.2012 

2660 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Св.Петър, имот № 037036 
по КВС. 

Имот № 037036 (нула 
три седем нула три 
шест) с площ 4,039 
дка (четири хиляди 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада   

56.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

233
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2661 
12.07.2012 

2661 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Богданица, имот № 037086 
по КВС. 

Имот № 037086 (нула 
три седем нула осем 
шест) с площ 4,686 
дка (четири хиляди 
шестотин осемдесет 
и шест  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

65.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

233
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2663 
12.07.2012 

2663 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сестримка, имот № 039002 
по КВС. 

Имот № 039002 (нула 
три девет нула нула 
две) с площ 2,000 дка 
(две хиляди кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

57.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

233
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2664 
12.07.2012 

2664 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сестримка, имот № 039004 
по КВС. 

Имот № 039004 (нула 
три девет нула нула 
четири) с площ 0,493 
дка (четиристотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

13.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

233
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2665 
12.07.2012 

2665 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сестримка, имот № 039006 
по КВС. 

Имот № 039006 (нула 
три девет нула нула 
шест) с площ 4,148 
дка (четири хиляди 
сто четиредесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада   
Категория на земята 
при неполивни 

66.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) производство
" гр.София 

233
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2666 
12.07.2012 

2666 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Св.Тодор, имот № 040001 
по КВС. 

Имот № 040001 (нула 
четири нула нула 
нула едно) с площ 
2,747 дка (две хиляди 
седемстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.ливада   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

44.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

233
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2667 
12.07.2012 

2667 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Св.Тодор, имот № 040003 
по КВС. 

Имот № 040003 (нула 
четири нула нула 
нула три) с площ 
1,628 дка (хиляда 
шестотин двадесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада   
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

26.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

233
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2669 
12.07.2012 

2669 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Петково гумно, имот № 
040016 по КВС. 

Имот № 044016 (нула 
четири четири нула 
едно шест) с площ 
3,128 дка (три хиляда 
сто двадесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

197.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

233
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2670 
12.07.2012 

2670 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044019 
по КВС. 

Имот № 044019 (нула 
четири четири нула 
едно девет) с площ 
6,705 дка (шест 
хиляди седемстотин 
и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

84.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

234
0 

2671 
12.07.2012 

2671 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044020 
по КВС. 

Имот № 044020 (нула 
четири четири нула 
две нула) с площ 
7,518 дка (седем 
хиляди петстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

105.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

234
1 

2672 
12.07.2012 

2672 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044021 
по КВС. 

Имот № 044021 (нула 
четири четири нула 
две едно) с площ 
4,314 дка (четири 
хиляди триста и 
четиринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

168.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

234
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2673 
12.07.2012 

2673 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044023 
по КВС. 

Имот № 044023 (нула 
четири четири нула 
две три) с площ 1,002 
дка (хиляда и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

35.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

234
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2674 
12.07.2012 

2674 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044024 
по КВС. 

Имот № 044024 (нула 
четири четири нула 
две четири) с площ 
1,170 дка (хиляда сто 
и седемдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

41.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

234 2675 2675 обл. Пазарджик, общ. Имот № 044025 (нула 176.50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



4 12.07.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044025 
по КВС. 

четири четири нула 
две четири) с площ 
5,029 дка (пет хиляди 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

234
5 

2676 
12.07.2012 

2676 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044028 
по КВС. 

Имот № 044028 (нула 
четири четири нула 
две осем) с площ 
2,381 дка (две хиляди 
триста осемдесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

83.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

234
6 

2677 
12.07.2012 

2677 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044045 
по КВС. 

Имот № 044045 (нула 
четири четири нула 
четири пет) с площ 
4,269 дка (четири 
хиляди двеста 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

149.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

234
7 

2678 
12.07.2012 

2678 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044046 
по КВС. 

Имот № 044046 (нула 
четири четири нула 
четири шест) с площ 
2,657 дка (две хиляди 
шестотин петдесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

33.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

234
8 

2679 
12.07.2012 

2679 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 044049 (нула 
четири четири нула 

15.20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044049 
по КВС. 

четири девет) с площ 
1,210 дка (хиляда 
двеста и десет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

234
9 

2680 
12.07.2012 

2680 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044050 
по КВС. 

Имот № 044050 (нула 
четири четири нула 
пет нула) с площ 
6,542 дка (шест 
хиляди петстотин 
четиридесет и два  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

255.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

235
0 

2681 
12.07.2012 

2681 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044052 
по КВС. 

Имот № 044052 (нула 
четири четири нула 
пет две) с площ 1,242 
дка (хиляда двеста 
четиридесет и два  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

17.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

235
1 

2682 
12.07.2012 

2682 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044054 
по КВС. 

Имот № 044054 (нула 
четири четири нула 
пет четири) с площ 
7,527 дка (седем 
хиляди петстотин 
двадесет и седем  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

94.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

235
2 

2683 
12.07.2012 

2683 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 044059 (нула 
четири четири нула 
пет девет) с площ 

296.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Киселица, имот № 044059 
по КВС. 

7,612 дка (седем 
хиляди шестотин и 
дванадесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

235
3 

2684 
12.07.2012 

2684 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044066 
по КВС. 

Имот № 044066 (нула 
четири четири нула 
шест шест) с площ 
1,885 дка (хиляда 
осемстотин 
осемдесет и пет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

23.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

235
4 

2685 
12.07.2012 

2685 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044071 
по КВС. 

Имот № 044071 (нула 
четири четири нула 
седем едно) с площ 
1,286 дка (хиляда 
двеста осемдесет и 
шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

18.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

235
5 

2686 
12.07.2012 

2686 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044075 
по КВС. 

Имот № 044075 (нула 
четири четири нула 
седем пет) с площ 
3,107 дка (три хиляди 
сто и седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

109.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

235
6 

2687 
12.07.2012 

2687 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044077 
по КВС. 

Имот № 044077 (нула 
четири четири нула 
седем седем) с площ 
0,724 дка 
(седемстотин 

25.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



двадесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

235
7 

2688 
12.07.2012 

2688 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044078 
по КВС. 

Имот № 044078 (нула 
четири четири нула 
седем осем) с площ 
8,310 дка (осем 
хиляди триста и 
десет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

291.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

235
8 

2689 
12.07.2012 

2689 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044081 
по КВС. 

Имот № 044081 (нула 
четири четири нула 
осем едно) с площ 
6,301 дка (шест 
хиляди триста и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

245.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

235
9 

2690 
12.07.2012 

2690 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044084 
по КВС. 

Имот № 044084 (нула 
четири четири нула 
осем четири) с площ 
4,296 дка (четири 
хиляди двеста 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

167.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

236
0 

2691 
12.07.2012 

2691 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044085 
по КВС. 

Имот № 044085 (нула 
четири четири нула 
осем пет) с площ 
3,892 дка (три хиляди 
осемстотин 

151.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



деветдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

236
1 

2692 
12.07.2012 

2692 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044087 
по КВС. 

Имот № 044087 (нула 
четири четири нула 
осем седем) с площ 
9,888 дка (девет 
хиляди осемстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

152.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

236
2 

2693 
12.07.2012 

2693 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Киселица, имот № 044093 
по КВС. 

Имот № 044093 (нула 
четири четири нула 
девет три) с площ 
0,493 дка 
(четиристотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

19.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

236
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2695 
12.07.2012 

2695 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Мемишица,имот № 045003 
по КВС. 

Имот № 045003 (нула 
четири пет нула нула 
три) с площ 2,579 дка 
(две хиляди 
петстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

100.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

236
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2696 
12.07.2012 

2696 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Мемишица,имот № 045005 

Имот № 045005 (нула 
четири пет нула нула 
пет) с площ 5,548 дка 
(пет хиляди 

194.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



по КВС. петстотин 
четиридесет и осем  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

236
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2697 
12.07.2012 

2697 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Мемишица,имот № 045008 
по КВС. 

Имот № 045008 (нула 
четири пет нула нула 
осем) с площ 1,462 
дка (хиляда 
четиристотин 
шестдесет и два  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

65.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

236
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2698 
12.07.2012 

2698 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Копривето,имот № 045019 
по КВС. 

Имот № 045019 (нула 
четири пет нула едно 
девет) с площ 2,434 
дка (две хиляди 
четиристотин 
тридесет и четири  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

39.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

236
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2699 
12.07.2012 

2699 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Копривето,имот №045021 
по КВС. 

Имот № 045021 (нула 
четири пет нула две 
едно) с площ 1,454 
дка (хиляда 
четиристотин 
петдесет и четири  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

23.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

236
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2700 
12.07.2012 

2700 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Галанещица, имот № 

Имот № 045022 (нула 
четири пет нула две 
две) с площ 2,296 дка 
(две хиляди двеста 

111.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



045022 по КВС. деветдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

236
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2701 
12.07.2012 

2701 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Копривето, имот № 045031 
по КВС. 

Имот № 045031 (нула 
четири пет нула три 
едно) с площ 5,673 
дка (пет хиляди 
шестотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

91.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

237
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2702 
12.07.2012 

2702 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Галанещица, имот № 
045042 по КВС. 

Имот № 045042 (нула 
четири пет нула 
четири две) с площ 
8,171 дка (осем 
хиляди сто 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

131.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

237
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2703 
12.07.2012 

2703 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Копривето, имот № 045044 
по КВС. 

Имот № 045044 (нула 
четири пет нула 
четири четири) с 
площ 0,805 дка 
(осемстотин и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

13.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

237
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2704 
12.07.2012 

2704 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Копривето, имот № 045046 
по КВС. 

Имот № 045046 (нула 
четири пет нула 
четири шест) с площ 
2,346 дка (две хиляди 
триста четиридесет и 
шест кв.м.) 

37.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

237
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2705 
12.07.2012 

2705 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Галанещица, имот № 
045050 по КВС. 

Имот № 045050 (нула 
четири пет нула пет 
нула) с площ 2,108 
дка (две хиляди сто и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

36.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

237
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2706 
12.07.2012 

2706 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Галанещица, имот № 
045052 по КВС. 

Имот № 045052 (нула 
четири пет нула пет 
две) с площ 4,343 дка 
(четири хиляди 
триста четиридесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

69.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

237
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2707 
12.07.2012 

2707 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Копривето, имот № 045059 
по КВС. 

Имот № 045059 (нула 
четири пет нула пет 
девет) с площ 4,129 
дка (четири хиляди 
сто двадесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

66.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

237
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2708 
12.07.2012 

2708 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Копривето, имот № 045062 
по КВС. 

Имот № 045062 (нула 
четири пет нула шест 
две) с площ 3,746 дка 
(три хиляди 
седемстотин 
четиридесет и шест  
кв.м.) 
Начин на трайно 

168.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

237
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2709 
12.07.2012 

2709 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Галанещица, имот № 
045069 по КВС. 

Имот № 045069 (нула 
четири пет нула шест 
девет) с площ 2,221 
дка (две хиляди 
двеста двадесет и 
един  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

35.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

237
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2710 
12.07.2012 

2710 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Галанещица, имот № 
045070 по КВС. 

Имот № 045070 (нула 
четири пет нула 
седем нула) с площ 
9,576 дка (девет 
хиляди петстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

154.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

237
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2711 
12.07.2012 

2711 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Галанещица, имот № 
045087 по КВС. 

Имот № 045087 (нула 
четири пет нула осем 
седем) с площ 2,821 
дка (две хиляди 
осемстотин двадесет 
и един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

126.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2712 
12.07.2012 

2712 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Джамбазки валог, имот № 
045089 по КВС. 

Имот № 045089 (нула 
четири пет нула осем 
девет) с площ 2,162 
дка (две хиляди сто 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

34.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 
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2713 
12.07.2012 

2713 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Джамбазки валог, имот № 
045090 по КВС. 

Имот № 045090 (нула 
четири пет нула 
девет нула) с площ 
9,361 дка (девет 
хиляди триста 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

150.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2715 
12.07.2012 

2715 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Чаира, имот № 045094 по 
КВС. 

Имот № 045094 (нула 
четири пет нула 
девет четири) с площ 
6,360 дка (шест 
хиляди триста и 
шестдесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -VІІІ  (осма) 

360.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2716 
12.07.2012 

2716 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Галанещица, имот № 
045102 по КВС. 

Имот № 045102 (нула 
четири пет едно нула 
две) с площ 2,209 дка 
(две хиляди двеста и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

107.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2717 
12.07.2012 

2717 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кошарите, имот № 046006 
по КВС. 

Имот № 046006 (нула 
четири шест нула 
нула шест) с площ 
0,470 дка 
(четиристотин и 
седемдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

6.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 
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2718 
12.07.2012 

2718 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кошарите, имот № 046008 
по КВС. 

Имот № 046008 (нула 
четири шест нула 
нула осем) с площ 
4,758 дка (четири 
хиляди седемстотин 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

185.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2719 
12.07.2012 

2719 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кошарите, имот № 046010 
по КВС. 

Имот № 046010 (нула 
четири шест нула 
едно нула)  с площ 
0,841 дка 
(осемстотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

32.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2720 
12.07.2012 

2720 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кошарите, имот № 046012 
по КВС. 

Имот № 046012 (нула 
четири шест нула 
едно две)  с площ 
1,539 дка (хиляда 
петстотин тридесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

60.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2721 
12.07.2012 

2721 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кошарите, имот № 046024 
по КВС. 

Имот № 046024 (нула 
четири шест нула две 
читири)  с площ 1,341 
дка (хиляда триста 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

18.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 
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2722 
12.07.2012 

2722 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кошарите, имот № 046030 
по КВС. 

Имот № 046030 (нула 
четири шест нула три 
нула)  с площ 1,095 
дка (хиляда 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

15.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2723 
12.07.2012 

2723 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кошарите, имот № 046035 
по КВС. 

Имот № 046035 (нула 
четири шест нула три 
пет)  с площ 3,119 дка 
(три хиляди сто и 
деветнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

43.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2724 
12.07.2012 

2724 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кошарите, имот № 046036 
по КВС. 

Имот № 046036 (нула 
четири шест нула три 
шест)  с площ 2,239 
дка (две хиляди 
двеста тридесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

31.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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2725 
12.07.2012 

2725 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кошарите, имот № 046044 
по КВС. 

Имот № 046044 (нула 
четири шест нула 
четири четири)  с 
площ 2,389 дка (две 
хиляди триста 
осемдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

107.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



239
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2726 
12.07.2012 

2726 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
VIII-42, кв. 3 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ VIII/осем/- 
42/четиридесет и 
две/ с площ 
351.65/триста 
петдесет и един кв. м. 
и шестдесет и пет 
см./ кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 3/три/. 

844.00 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

239
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2727 
12.07.2012 

2727 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, УПИ 
ІХ-41, кв. 3 по ПУП на с. 
Аканджиево одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. 

УПИ ІХ/девет/- 
41/четиридесет и 
едно/ с площ 
341.51/триста 
четиридесет и един 
кв. м. и петдесет и 
един см./ кв.м., не 
застроен, находящ се 
в кв. 3/три/. 

819.60 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

239
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2728 
13.07.2012 

2728 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Долно селище,имот № 
034023 по КВС. 

Имот № 034023 (нула 
три четири нула две 
три) с площ 2.397 дка 
(две хиляди триста 
деветдесет и седем 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

588.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 
Възникнал 
от :  AKT 
N:2081/19.
05.2012 
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2729 
13.07.2012 

2729 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Голямо Белово, 
ул. "Шеста" № 20,  ПИ с 
идентификатор 
15802.504.154 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ І, с пл. №154 - "Услуги",  
кв. 15 по ПУП на с. Голямо 
Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 
15802.504.154(едно 
пет осем нула две 
точка пет нула четири 
точка едно пет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 2 
184 кв.м.(две хиляди 
сто осемдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - За обект 
комплекс за битови 

21 597.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



услуги 
и построените в него: 
Масивна сграда - 
2(два) етажа с 
идентификатор 
15802.504.154.2(едно 
пет осем нула две 
точка пет нула четири 
точка едно пет 
четири точка две) и 
застроена площ 407 
кв.м.(четиристотин и 
седем кв.м.). Година 
на построяване - 
1936 г.(хиляда 
деветстотин 
тридесет и  шеста г.). 
Предназначение на 
сградата - сграда за 
образование 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатор 
15802.504.154.1(едно 
пет осем нула две 
точка пет нула четири 
точка едно пет 
четири точка едно) и 
застроена площ 72 
кв.м.(седемдесет и 
два кв.м.). Година на 
построяване - 1936 
г.(хиляда 
деветстотин 
тридесет и  шеста г.). 
Предназначение на 
сградата - 
селскостопанска 
сграда 

239
7 

2730 
13.07.2012 

2730 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Йордан Говедаров",  ПИ с 
идентификатор 
03592.503.187 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ ХХІІ, с пл. №187 - 
"Услуги",  кв. 93 по ПУП на 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.187(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3 724 
кв.м.(три хиляди 
седемстотин 
двадесет и четири 

149 462.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



гр.Белово кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - За обект 
комплекс за битови 
услуги 
и построените в него: 
Масивна сграда - 
2(два) етажа с 
идентификатор 
03592.503.187.2(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем 
седем точка две) и 
застроена площ 644 
кв.м.(шестстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.). Година на 
построяване - 1968 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и осма г.). 
Предназначение на 
сградата - сграда за 
образование 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатор 
03592.503.187.1(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем 
седем точка едно) и 
застроена площ 30 
кв.м.(тридесет кв.м.). 
Година на 
построяване - 1968 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и осма г.) 
Предназначение на 
сградата - сграда със 
специално 
предназначение. 

239
8 

2731 
13.07.2012 

2731 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 045047 (нула 
четири пет нула 

2.80 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Копривето, имот № 045047 
по КВС. 

четири седем)  с 
площ 0.177 дка (сто 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ  (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

239
9 

2732 
23.07.2012 

2732 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1057 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
048013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1057  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула пет седем ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 9363 кв.м. ( 
девет хиляди триста 
шестдесет и три  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

131.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

240
0 

2733 
23.07.2012 

2733 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.207 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.207 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
нула седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
483  кв.м. 
(четиристотин 
осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
земеделска  земя 
Категория на земята 
при неполивни 

63.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 
 
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:3032/24.
09.2012 



условия - V (пета) 

240
1 

2734 
23.07.2012 

2734 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.2.1026 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049001. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1026 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула две шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 6893  кв.м. 
(шест хиляди 
осемстотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

158.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

240
2 

2735 
23.07.2012 

2735 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.2.1030 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049005. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1030 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула три нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 9736  кв.м. 
(девет хиляди 
седемстотин 
тридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

223.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

240
3 

2736 
23.07.2012 

2736 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.2.1031 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1031 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула три едно) по 
КККР на гр. Белово с 

125.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049006 

площ 5468  кв.м. (пет 
хиляди четиристотин 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

240
4 

2737 
23.07.2012 

2737 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1042 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049019 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1042 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула четири две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4173  кв.м. 
(четири хиляди сто 
седемдесет и три  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

96.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

240
5 

2738 
23.07.2012 

2738 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вървитец, ПИ с 
идентификатор 03592.4.10 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
050014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.10 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 7363  
кв.м. (седем хиляди 
триста шестдесет и 
три  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

169.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

240
6 

2739 
23.07.2012 

2739 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вървитец, ПИ с 
идентификатор 03592.4.12 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
050016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.12 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 5254  
кв.м. (пет хиляди 
двеста петдесет и 
четири  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

120.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

240
7 

2740 
23.07.2012 

2740 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Реовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.528 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.528 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет две 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 4333  
кв.м. (четири хиляди 
триста тридесет и три  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

351,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

240
8 

2741 
23.07.2012 

2741 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Реовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.530 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.530 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет три 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 4874  
кв.м. (четири хиляди 
осемстотин 
седемдесет и четири  

394,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

производство
" гр.София 

240
9 

2742 
23.07.2012 

2742 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Реовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.532 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.532 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет три две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 6389  кв.м. 
(шест хиляди триста 
осемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

517,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

241
0 

2743 
23.07.2012 

2743 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Реовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.558 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046040 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.558 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет пет 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 4145  
кв.м. (четири хиляди 
сто четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

335,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

241
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2744 
23.07.2012 

2744 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

409,50 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. Реовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.574 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046056 

03592.3.574 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
5055  кв.м. (пет 
хиляди петдесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

241
2 

2745 
23.07.2012 

2745 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.301 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.301 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три нула 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 8766  
кв.м. (осем хиляди 
седемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

153,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

241
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2746 
23.07.2012 

2746 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.302 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.302 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три нула 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 4133  
кв.м. (четири хиляди 
сто тридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

72,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

241
4 

2747 
23.07.2012 

2747 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.303 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.303 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три нула 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 7304  
кв.м. (седем хиляди 
триста и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

127,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

241
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2748 
23.07.2012 

2748 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.305 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.305 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три нула 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 6655  
кв.м. (шест хиляди 
шестотин петдесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

116,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

241
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2749 
23.07.2012 

2749 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.307 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.307 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три нула 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 9457  

165,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040009 

кв.м. (девет хиляди 
четиристотин 
петдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

241
7 

2750 
23.07.2012 

2750 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.322 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.322 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три две 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 7340  
кв.м. (седем хиляди 
триста и четиридесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

128,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

241
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2751 
23.07.2012 

2751 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.348 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040050 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.348 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три четири 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 4065  
кв.м. ( четири хиляди 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

71,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) 

241
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2752 
23.07.2012 

2752 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.353 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040055 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.353 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три пет три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 8731  кв.м. ( 
осем хиляди 
седемстотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

152,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

242
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2753 
23.07.2012 

2753 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.354 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040056 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.354 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три пет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
4640  кв.м. ( четири 
хиляди шестотин и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

81,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

242
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2754 
23.07.2012 

2754 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.367 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.367 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три шест 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 6231 
кв.м. ( шест хиляди 
двеста тридесет и 
един кв.м.) 

109,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

производство
" гр.София 

242
2 

2755 
23.07.2012 

2755 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.414 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.414 (нула три 
пет девет две точка 
три точка четири 
едно четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
9674 кв.м. ( девет 
хиляди шестотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

979,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

242
3 

2756 
23.07.2012 

2756 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.456 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.456 (нула три 
пет девет две точка 
три точка четири пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 5402 
кв.м. ( пет хиляди 
четиристотин и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

437,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

242
4 

2757 
23.07.2012 

2757 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

404,80 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.501 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041114 

03592.3.501 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет нула 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 4997 
кв.м. (четири хиляди 
деветстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

242
5 

2758 
23.07.2012 

2758 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.502 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041115 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.502 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет нула 
две ) по КККР на гр. 
Белово с площ 5969 
кв.м. (пет хиляди 
деветстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

483.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

242
6 

2759 
23.07.2012 

2759 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.505 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041118 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.505 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет нула 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 6362 
кв.м. (шест хиляди 
триста шестдесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

644,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

242
7 

2760 
23.07.2012 

2760 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.593 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.593 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет девет 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 5554 
кв.м. (пет хиляди 
петстотин петдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

680,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

242
8 

2761 
23.07.2012 

2761 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.689 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.689 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест осем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 4435 
кв.м. (четири хиляди 
четиристотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

449,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

242
9 

2762 
23.07.2012 

2762 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.707 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.707 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем нула 

565,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044038 

седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 5581 
кв.м. (пет  хиляди 
петстотин осемдесет 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

243
0 

2763 
23.07.2012 

2763 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.720 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044051 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.720 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем две 
нула ) по КККР на гр. 
Белово с площ 4200 
кв.м. (четири хиляди 
и двеста кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

425,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

243
1 

2764 
23.07.2012 

2764 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.722 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.722 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем две 
две ) по КККР на гр. 
Белово с площ 7323 
кв.м. (седем хиляди 
триста двадесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

741,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІ (шеста) 

243
2 

2765 
23.07.2012 

2765 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.727 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044058 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.727 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем две 
седем ) по КККР на гр. 
Белово с площ 5880 
кв.м. (пет хиляди 
осемстотин и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

476,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

243
3 

2766 
23.07.2012 

2766 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.737 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.737 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем три 
седем ) по КККР на гр. 
Белово с площ 7758 
кв.м. (седем хиляди 
седемстотин 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

630,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

243
4 

2767 
23.07.2012 

2767 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.750 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044081 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.750 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем пет 
нула ) по КККР на гр. 
Белово с площ 6357 
кв.м. (шест хиляди 
триста и петдесет и 
седем кв.м.) 

514,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

производство
" гр.София 

243
5 

2768 
23.07.2012 

2768 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.755 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044086 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.755 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем пет 
пет ) по КККР на гр. 
Белово с площ 4633 
кв.м. (четири хиляди 
шестотин тридесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

375.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

243
6 

2769 
23.07.2012 

2769 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.768 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044099 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.768 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем шест 
осем ) по КККР на гр. 
Белово с площ 8216 
кв.м. (осем хиляди 
двеста и 
шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

831.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

243
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2770 
23.07.2012 

2770 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.772 (нула три 

660.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



ПИ с идентификатор 
03592.3.772 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044103 

пет девет две точка 
три точка седем 
седем две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
7088 кв.м. (седем 
хиляди осемдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

243
8 

2771 
23.07.2012 

2771 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.776 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044107 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.776 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем 
седем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5866 кв.м. (пет 
хиляди осемстотин 
шестдесет и шест  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

475.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

243
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2772 
23.07.2012 

2772 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.778 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044109 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.778 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем 
седем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
8500 кв.м. (осем 
хиляди и петстотин  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

688.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

244
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2773 
23.07.2012 

2773 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.808 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.808 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем нула 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 5410 
кв.м. (пет хиляди 
четиристотин и десет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

365,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

244
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2774 
23.07.2012 

2774 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.812 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.812 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем едно 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 4156 
кв.м. ( четири хиляди 
сто петдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

224,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

244
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2775 
23.07.2012 

2775 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.825 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.825 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем две 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 4296 

232,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045027 

кв.м. ( четири хиляди 
двеста деветдесет и  
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

244
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2776 
23.07.2012 

2776 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.848 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045050 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.848 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем 
четири осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
7996 кв.м. ( седем 
хиляди деветстотин 
деветдесет и  шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

431,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

244
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2777 
23.07.2012 

2777 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.850 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045052 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.850 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем пет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 4894 
кв.м. ( четири хиляди 
осемстотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

264,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

244
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2778 
23.07.2012 

2778 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.873 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045075 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.873 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем седем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 4666 
кв.м. ( четири хиляди 
шестотин шестдесет 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

252,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

244
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2779 
23.07.2012 

2779 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.878 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045080 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.878 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем седем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 8607 
кв.м. ( осем хиляди 
шестотин и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

464,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

244
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2780 
23.07.2012 

2780 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.892 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.892 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем девет 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 4695 
кв.м. ( четири хиляди 
шестотин деветдесет 
и пет кв.м.) 

253,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

производство
" гр.София 

244
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2781 
23.07.2012 

2781 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.900 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.900  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
нула нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
6758 кв.м. ( шест 
хиляди седемстотин 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

364,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

244
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2782 
23.07.2012 

2782 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.914 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047025 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.914  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
едно четири ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5714 кв.м. ( пет 
хиляди седемстотин  
и четиринадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

308,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

245 2783 2783 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 235,90 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



0 23.07.2012 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.919 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047031 

идентификатор 
03592.3.919  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
едно девет ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
4368 кв.м. ( четири 
хиляди триста 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

245
1 

2784 
23.07.2012 

2784 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.930 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047042 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.930  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
три нула ) по КККР на 
гр. Белово с площ 
5091 кв.м. ( пет 
хиляди деветдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

274,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

245
2 

2785 
23.07.2012 

2785 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.939 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047051 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.939  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
три девет ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5185 кв.м. ( пет 
хиляди сто 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 

280,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

245
3 

2786 
23.07.2012 

2786 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.940 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047052 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.940  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
четири нула ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5548 кв.м. ( пет 
хиляди петстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

299,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

245
4 

2787 
24.07.2012 

2787 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Бръчината, имот № 
000119 по КВС. 

Имот № 000119 (нула  
нула нула едно едно 
девет) с площ 43.766 
дка (четиридесет и 
три хиляди 
седемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

845.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.01.2013 г. с 
АРД-2/15.01.2
013 г. със 
страна 
"ГАБЕР-ПЛО
Д" ЕООД чрез 
Людмил 
Габерски 

Заповед 
№ 97 от 
27.03.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

245
5 

2788 
24.07.2012 

2788 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XXХІV - 
Търговия и услуги, кв. 36 по 
ПУП на с. Сестримо - 
одобрен със Заповед №693 
от 09.06.1986 г. и Заповед № 
225 от 15.06.2012 г. за ЧИ на 
ПУП-ПР 

 УПИ XXХІV(тридесет 
и четири)- "Търговия 
и услуги", находящ се 
в  кв. 36(тридесет и 
шест), състоящ се от 
143(сто четиридесет 
и три) кв.м., 
незастроен. 

929.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор с 
АРД-166 от 
10.12.2012 г. 
за 
покупко-прод
ажба с Христо 
Лазаров 
Попов 

Заповед 
№ 642 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

245 2790 2790 обл. Пазарджик, общ. Имот № 004097 (нула 211,30 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



6 06.08.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
004097 по КВС. 

нула четири нула 
девет седем)  с площ 
1,960 дка (хиляди 
деветстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -V (пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

245
7 

2791 
06.08.2012 

2791 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
004101 по КВС. 

Имот № 004101 (нула 
нула четири едно 
нула едно)  с площ 
1,292 дка (хиляди 
двеста деветдесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -V (пета) 

255,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

245
8 

2792 
06.08.2012 

2792 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Гара Сестримо, имот № 
004108 по КВС. 

Имот № 004108 (нула 
нула четири едно 
нула осем)  с площ 
2,288 дка (две хиляди 
двеста осемдесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ (девета) 

35,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

245
9 

2793 
06.08.2012 

2793 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Казиеви ниви, имот № 
006007 по КВС. 

Имот № 006007 (нула 
нула шест  нула нула 
седем)  с площ 3,122 
дка (три хиляди сто 
двадесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -VІІІ (осма) 

196,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

246
0 

2794 
06.08.2012 

2794 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 017068 (нула 
едно седем нула 
шест осем)  с площ 

26.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Иванкина сея, имот № 
017068 по КВС. 

1,628 дка (хиляда 
шестотин двадесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

246
1 

2795 
06.08.2012 

2795 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017070 по 
КВС. 

Имот № 017070 (нула 
едно седем нула 
седем нула)  с площ 
2,130 дка (две хиляда 
сто и тридесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ (девета) 

74.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

246
2 

2796 
06.08.2012 

2796 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017078 по 
КВС. 

Имот № 017078 (нула 
едно седем нула 
седем осем)  с площ 
4,630 дка (четири 
хиляда шестотин и 
тридесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ  (девета) 

74.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

246
3 

2797 
06.08.2012 

2797 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017082 по 
КВС. 

Имот № 017082 (нула 
едно седем нула 
осем две)  с площ 
3,008 дка (три хиляда 
и осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

37.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

246
4 

2798 
06.08.2012 

2798 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017085 по 
КВС. 

Имот № 017085 (нула 
едно седем нула 
осем пет)  с площ 
2,391 дка (две хиляда 
триста деветдесет и 

33.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

246
5 

2799 
06.08.2012 

2799 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лангеровото, имот № 
018001 по КВС. 

Имот № 018001 (нула 
едно осем нула нула 
едно)  с площ 2,370 
дка (две хиляда 
триста и седемдесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

54.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

246
6 

2800 
06.08.2012 

2800 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018002 по 
КВС. 

Имот № 018002 (нула 
едно осем нула нула 
две)  с площ 4,910 
дка (четири хиляда 
деветстотин и десет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
врем.неизп.нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

112.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

246
7 

2801 
06.08.2012 

2801 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018005 по 
КВС. 

Имот № 018005 (нула 
едно осем нула нула 
пет)  с площ 1,764 дка 
(хиляда седемстотин 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

40.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

246
8 

2802 
06.08.2012 

2802 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018006 по 
КВС. 

Имот № 018006 (нула 
едно осем нула нула 
шест)  с площ 1,695 
дка (хиляда шестотин 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 

66.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

246
9 

2803 
06.08.2012 

2803 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018008 по 
КВС. 

Имот № 018008 (нула 
едно осем нула нула 
осем)  с площ 1,401 
дка (хиляда 
четиристотин и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

54.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

247
0 

2804 
06.08.2012 

2804 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018014 по 
КВС. 

Имот № 018014 (нула 
едно осем нула едно 
четири)  с площ 7,565 
дка (седем хиляди 
петстотин шестдесет 
и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

174.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

247
1 

2805 
06.08.2012 

2805 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018017 по 
КВС. 

Имот № 018017 (нула 
едно осем нула едно 
седем)  с площ 2,239 
дка (две хиляди 
двеста тридесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

51.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

247
2 

2806 
06.08.2012 

2806 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018019 по 
КВС. 

Имот № 018019 (нула 
едно осем нула едно 
девет)  с площ 1,896 
дка ( хиляда 
осемстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 

30.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

247
3 

2807 
06.08.2012 

2807 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018024 по 
КВС. 

Имот № 018024 (нула 
едно осем нула две 
четири)  с площ 2,313 
дка (две хиляди 
триста и тринадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

90.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

247
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2808 
06.08.2012 

2808 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018031 по 
КВС. 

Имот № 018031 (нула 
едно осем нула три 
едно)  с площ 0,398 
дка (триста 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

6.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

247
5 

2809 
06.08.2012 

2809 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лага, имот № 017077 по 
КВС. 

Имот № 017077 (нула 
едно седем нула 
седем седем)  с площ 
2,828 дка (две хиляди 
осемстотин двадесет 
и осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

39.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

247
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2810 
06.08.2012 

2810 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018034 по 
КВС. 

Имот № 018034 (нула 
едно осем нула три 
четири)  с площ 3,017 
дка (три хиляди и 
седемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

135.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

247
7 

2811 
06.08.2012 

2811 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Борака, имот № 018041 по 
КВС. 

Имот № 018041 (нула 
едно осем нула 
четири едно)  с площ 
2,533 дка (две хиляди 
петстотин тридесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

235.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

247
8 

2812 
06.08.2012 

2812 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ленгаровото, имот № 
018042 по КВС. 

Имот № 018042 (нула 
едно осем нула 
четири две)  с площ 
4,440 дка (четири 
хиляди четиристотин 
и четиридесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

199.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

247
9 

2813 
06.08.2012 

2813 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ленгаровото, имот № 
018043 по КВС. 

Имот № 018043 (нула 
едно осем нула 
четири три)  с площ 
2,132 дка (две хиляди 
сто тридесет и две 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

198.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

248
0 

2814 
06.08.2012 

2814 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лангеровото, имот № 
018044 по КВС. 

Имот № 018044 (нула 
едно осем нула 
четири четири)  с 
площ 3,890 дка (три 
хиляди осемстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

102.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

248 2815 2815 обл. Пазарджик, общ. Имот № 018049 (нула 44.30 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



1 06.08.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 018049 по 
КВС. 

едно осем нула 
четири девет) с площ 
1,673 дка (хиляда 
шестотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

248
2 

2816 
06.08.2012 

2816 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 018054 по 
КВС. 

Имот № 018054 (нула 
едно осем нула пет 
четири ) с площ 3,719 
дка (три хиляда 
седемстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

166.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

248
3 

2817 
06.08.2012 

2817 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лангеровото, имот № 
018056 по КВС. 

Имот № 018056 (нула 
едно осем нула пет 
шест ) с площ 2,015 
дка (две хиляди и 
петнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

90.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

248
4 

2818 
06.08.2012 

2818 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Лангеровото, имот № 
018058 по КВС. 

Имот № 018058 (нула 
едно осем нула пет 
осем ) с площ 1,942 
дка (хиляда 
деветстотин 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

87.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

248
5 

2819 
06.08.2012 

2819 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 018060 (нула 
едно осем нула шест 

209.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 018060 по 
КВС. 

нула ) с площ 7,900 
дка (седем хиляди и  
деветстотин  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

248
6 

2820 
06.08.2012 

2820 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 018067 по 
КВС. 

Имот № 018067 (нула 
едно осем нула шест 
седем ) с площ 2,629 
дка (две хиляди 
шестотин двадесет и 
девет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

117.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

248
7 

2821 
06.08.2012 

2821 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 018068 по 
КВС. 

Имот № 018068 (нула 
едно осем нула шест 
осем ) с площ 2,099 
дка (две хиляди 
деветдесет и девет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

94.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

248
8 

2822 
06.08.2012 

2822 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 018069 по 
КВС. 

Имот № 018069 (нула 
едно осем нула шест 
девет) с площ 1,863 
дка (хиляди 
осемстотин 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

83.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

248
9 

2823 
06.08.2012 

2823 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 018071 (нула 
едно осем нула 
седем едно) с площ 

66.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Ушляк, имот № 018071 по 
КВС. 

1,481 дка (хиляди 
четиристотин 
осемдесет и  един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

249
0 

2824 
06.08.2012 

2824 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018075 по 
КВС. 

Имот № 018075 (нула 
едно осем нула 
седем пет) с площ 
0,426 дка 
(четиристотин 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

19.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

249
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2825 
06.08.2012 

2825 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 019003 по 
КВС. 

Имот № 019003 (нула 
едно девет нула нула 
три) с площ 5,480 дка 
(пет хиляди 
четиристотин и 
осемдесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

126.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

249
2 

2826 
06.08.2012 

2826 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 019004 по 
КВС. 

Имот № 019004 (нула 
едно девет нула нула 
четири) с площ 6,989 
дка (шест хиляди 
деветстотин 
осемдесет и девет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

160.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

249
3 

2827 
06.08.2012 

2827 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 019012 (нула 
едно девет нула едно 

50.20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сръбски гробища, имот № 
019012 по КВС. 

две)  с площ 3,585 
дка (три хиляди 
петстотин осемдесет 
и пет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

249
4 

2828 
06.08.2012 

2828 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 019021 по 
КВС. 

Имот № 019021 (нула 
едно девет нула  две 
едно)  с площ 1,400 
дка (хиляда и 
четиристотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

22.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

249
5 

2829 
06.08.2012 

2829 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 019026 по 
КВС. 

Имот № 019026 (нула 
едно девет нула две 
шест)  с площ 4,309 
дка (четири хиляда 
триста и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

69.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

249
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2830 
06.08.2012 

2830 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 019037 по 
КВС. 

Имот № 019037 (нула 
едно девет нула три 
седем)  с площ 0,308 
дка (триста и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

63.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

249
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2831 
06.08.2012 

2831 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 

Имот № 019042 (нула 
едно девет нула 
четири две)  с площ 
2,052 дка (две хиляди 

424.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



019042 по КВС. петдесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

249
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2832 
06.08.2012 

2832 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 019046 по 
КВС. 

Имот № 019046 (нула 
едно девет нула 
четири шест)  с площ 
2,891 дка (две хиляди 
осемстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

598.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

249
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2833 
06.08.2012 

2833 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 019049 по 
КВС. 

Имот № 019049 (нула 
едно девет нула 
четири девет)  с площ 
0,329 дка (триста 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

14.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

250
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2834 
06.08.2012 

2834 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 019052 по 
КВС. 

Имот № 019052 (нула 
едно девет нула пет 
две)  с площ 4,915 
дка (четири хиляди 
деветстотин и 
петнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

1 017.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

250
1 

2835 
06.08.2012 

2835 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 019054 по 
КВС. 

Имот № 019054 (нула 
едно девет нула пет 
четири)  с площ 1,529 
дка ( хиляда 
петстотин и двадесет 

116.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

250
2 

2836 
06.08.2012 

2836 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 019055 по 
КВС. 

Имот № 019055 (нула 
едно девет нула пет 
пет) с площ 0,953 дка 
( деветстотин 
петдесет и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

72.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

250
3 

2837 
06.08.2012 

2837 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 019056 по 
КВС. 

Имот № 019056 (нула 
едно девет нула пет 
шест) с площ 1,284 
дка (хиляда двеста 
осемдесет и четири  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

97.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

250
4 

2838 
06.08.2012 

2838 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сръбски гробища, имот № 
019057 по КВС. 

Имот № 019057 (нула 
едно девет нула пет 
седем) с площ 5,893 
дка (пет хиляди 
осемстотин 
деветдесет и три   
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

486.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

250
5 

2839 
06.08.2012 

2839 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020004 по КВС. 

Имот № 020004 (нула 
две нула нула нула 
четири) с площ 1,658 
дка (хиляда шестотин 
петдесет и осем  
кв.м.) 
Начин на трайно 

328.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

250
6 

2840 
06.08.2012 

2840 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021026 
по КВС. 

Имот № 021026 (нула 
две едно нула две 
шест) с площ 1,583 
дка (хиляда 
петстотин осемдесет 
и три  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

284.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

250
7 

2841 
06.08.2012 

2841 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021027 
по КВС. 

Имот № 021027 (нула 
две едно нула две 
седем) с площ 3,404 
дка (три хиляди 
четиристотин и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

224.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

250
8 

2842 
06.08.2012 

2842 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021029 
по КВС. 

Имот № 021029 (нула 
две едно нула две 
девет) с площ 5,715 
дка (пет хиляди 
седемстотин и 
петнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

433.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

250
9 

2843 
06.08.2012 

2843 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021033 
по КВС. 

Имот № 021033 (нула 
две едно нула три 
три) с площ 6,544 дка 
(шест хиляди 
петстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 

496.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

251
0 

2844 
06.08.2012 

2844 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021034 
по КВС. 

Имот № 021034 (нула 
две едно нула три 
четири) с площ 2,067 
дка (две хиляди 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

136.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

251
1 

2845 
06.08.2012 

2845 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021049 
по КВС. 

Имот № 021049 (нула 
две едно нула четири 
девет) с площ 1,151 
дка (хиляда сто 
петдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

87.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

251
2 

2846 
06.08.2012 

2846 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021062 
по КВС. 

Имот № 021062 (нула 
две едно нула шест 
две) с площ 1,084 дка 
(хиляда  осемдесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

122.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

251
3 

2847 
06.08.2012 

2847 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021069 
по КВС. 

Имот № 021069 (нула 
две едно нула шест 
девет) с площ 2,741 
дка (две хиляди 
седемстотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.ливада 
Категория на земята 

208.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V (пета) 

" гр.София 

251
4 

2848 
06.08.2012 

2848 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021072 
по КВС. 

Имот № 021072 (нула 
две едно нула седем 
две) с площ 0,640 дка 
(шестотин и 
четиридесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-из.нива-жп.кан. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

72.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

251
5 

2849 
06.08.2012 

2849 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021076 
по КВС. 

Имот № 021076 (нула 
две едно нула седем 
шест) с площ 1,111 
дка (хиляди сто и 
единадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

230.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

251
6 

2850 
06.08.2012 

2850 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Габера, имот № 023002 по 
КВС. 

Имот № 023002 (нула 
две три нула нула 
две) с площ 1,012 дка 
(хиляди и дванадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

45.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

251
7 

2851 
06.08.2012 

2851 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Габера, имот № 023004 по 
КВС. 

Имот № 023004 (нула 
две три нула нула 
четири ) с площ 3,521 
дка (три хиляди 
петстотин двадесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

56.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



251
8 

2852 
06.08.2012 

2852 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Габера, имот № 023007 по 
КВС. 

Имот № 023007 (нула 
две три нула нула 
седем ) с площ 3,541 
дка (три хиляди 
петстотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

93.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

251
9 

2853 
06.08.2012 

2853 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Габера, имот № 023010 по 
КВС. 

Имот № 023010 (нула 
две три нула едно 
нула ) с площ 5,933 
дка (пет хиляди 
деветстотин 
тридесет и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

156.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

252
0 

2854 
06.08.2012 

2854 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Габера, имот № 023011 по 
КВС. 

Имот № 023011 (нула 
две три нула едно 
едно ) с площ 0,234 
дка (двеста тридесет 
и четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

10.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

252
1 

2855 
06.08.2012 

2855 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Габера, имот № 023017 по 
КВС. 

Имот № 023017 (нула 
две три нула едно 
седем ) с площ 1,851 
дка (хиляда 
осемстотин петдесет 
и един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

49,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

252
2 

2856 
06.08.2012 

2856 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 023023 (нула 
две три нула две три ) 

65,40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Габера, имот № 023023 по 
КВС. 

с площ 1,459 дка 
(хиляда четиристотин 
петдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

252
3 

2857 
06.08.2012 

2857 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
023027 по КВС. 

Имот № 023027 (нула 
две три нула две 
седем) с площ 3,262 
дка (три хиляди 
двеста шестдесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

146,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

252
4 

2858 
06.08.2012 

2858 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
023028 по КВС. 

Имот № 023028 (нула 
две три нула две 
осем) с площ 0,941 
дка (деветстотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

15,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

252
5 

2859 
06.08.2012 

2859 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 024002 по 
КВС. 

Имот № 024002 (нула 
две четири нула нула 
две) с площ 0,417 дка 
(четиристотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

86,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

252
6 

2860 
06.08.2012 

2860 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 

Имот № 024005 (нула 
две четири нула нула 
пет) с площ 3,862 дка 
(три хиляди 

799,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



024005 по КВС. осемстотин 
шестдесет и два  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

252
7 

2861 
06.08.2012 

2861 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 024006 по 
КВС. 

Имот № 024006 (нула 
две четири нула нула 
шест) с площ 3,122 
дка (три хиляди сто 
двадесет и две кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

646,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

252
8 

2862 
06.08.2012 

2862 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
024008 по КВС. 

Имот № 024008 (нула 
две четири нула нула 
осем) с площ 7,455 
дка (седем хиляди 
четиристотин 
петдесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

1543,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

252
9 

2863 
06.08.2012 

2863 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
024012 по КВС. 

Имот № 024012 (нула 
две четири нула едно 
две) с площ 1,166 дка 
(хиляда сто 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

52,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

253
0 

2864 
06.08.2012 

2864 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
024013 по КВС. 

Имот № 024013 (нула 
две четири нула едно 
три) с площ 0,137 дка 
(сто тридесет и 
седем кв.м.) 

28.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

253
1 

2865 
06.08.2012 

2865 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
024021 по КВС. 

Имот № 024021 (нула 
две четири нула две 
едно) с площ 0,394 
дка (триста 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

81.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

253
2 

2866 
06.08.2012 

2866 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
024022 по КВС. 

Имот № 024022 (нула 
две четири нула две 
две) с площ 0,556 дка 
(петстотин петдесет 
и шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

24,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

253
3 

2867 
06.08.2012 

2867 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Дупките, имот № 024028 по 
КВС. 

Имот № 024028 (нула 
две четири нула две 
осем) с площ 0,269 
дка (двеста 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

55.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

253
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2868 
06.08.2012 

2868 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
024029 по КВС. 

Имот № 024029 (нула 
две четири нула две 
девет) с площ 0,238 
дка (двеста тридесет 
и осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 

49.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

253
5 

2869 
06.08.2012 

2869 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
024030 по КВС. 

Имот № 024030 (нула 
две четири нула три 
нула) с площ 1,037 
дка (хиляда тридесет 
и седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

214.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

253
6 

2870 
06.08.2012 

2870 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
024032 по КВС. 

Имот № 024032 (нула 
две четири нула три 
две) с площ 2,026 дка 
(две хиляди двадесет 
и шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

228.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

253
7 

2871 
06.08.2012 

2871 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
024031 по КВС. 

Имот № 024031 (нула 
две четири нула три 
едно) с площ 0,225 
дка (двеста двадесет 
и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

46.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

253
8 

2872 
06.08.2012 

2872 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Белия камък, имот № 
024034 по КВС. 

Имот № 024034 (нула 
две четири нула три 
четири) с площ 3,986 
дка (три хиляди 
деветстотни 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 

178,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

253
9 

2873 
06.08.2012 

2873 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Белия камък, имот № 
024037 по КВС. 

Имот № 024037 (нула 
две четири нула три 
седем) с площ 2,234 
дка (две хиляди 
двеста тридесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

59,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

254
0 

2874 
06.08.2012 

2874 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
024038 по КВС. 

Имот № 024038 (нула 
две четири нула три 
осем) с площ 2,581 
дка (две хиляди 
петстотин осемдесет 
и един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

68,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

254
1 

2875 
06.08.2012 

2875 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Дупките, имот № 024039 по 
КВС. 

Имот № 024039 (нула 
две четири нула три 
девет) с площ 0,455 
дка (четиристотин 
петдесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

34,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

254
2 

2876 
06.08.2012 

2876 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Дупките, имот № 024040 по 
КВС. 

Имот № 024040 (нула 
две четири нула 
четири нула) с площ 
8,847 дка (осем 
хиляди осемстотин 
четиридесет и седем  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 

671,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V (пета) 

производство
" гр.София 

254
3 

2877 
06.08.2012 

2877 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Дупките, имот № 024055 по 
КВС. 

Имот № 024055 (нула 
две четири нула пет 
пет) с площ 0,429 дка 
(четиристотин 
двадесет и девет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

6,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

254
4 

2878 
06.08.2012 

2878 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Дупките, имот № 024056 по 
КВС. 

Имот № 024056 (нула 
две четири нула пет 
шест) с площ 2,386 
дка (две хиляди 
триста осемдесет и 
шест   кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

181,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

254
5 

2879 
06.08.2012 

2879 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
026001 по КВС. 

Имот № 026001 (нула 
две шест нула нула 
едно) с площ 4,521 
дка (четири хиляди 
петстотин двадесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

343,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

254
6 

2880 
06.08.2012 

2880 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
026004 по КВС. 

Имот № 026004 (нула 
две шест нула нула 
четири) с площ 8,558 
дка (осем хиляди 
петстотин петдесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

706,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



254
7 

2881 
06.08.2012 

2881 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
026012 по КВС. 

Имот № 026012 (нула 
две шест нула едно 
две) с площ 1,560 дка 
(хиляда петстотин и 
шестдесет кв.м) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

128,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

254
8 

2882 
06.08.2012 

2882 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сухите ливади, имот № 
026016 по КВС. 

Имот № 026016 (нула 
две шест нула едно 
шест)  с площ 0.630 
дка (шестстотин и 
тридесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

47,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

254
9 

2883 
06.08.2012 

2883 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сухите ливади, имот № 
026018 по КВС. 

Имот № 026018 (нула 
две шест нула едно 
осем)  с площ 1.030 
дка (хиляда и 
тридесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

78,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

255
0 

2884 
06.08.2012 

2884 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сухите ливади, имот № 
026023 по КВС. 

Имот № 026023 (нула 
две шест нула две 
три)  с площ 1.253 дка 
(хиляда двеста 
петдесет и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

95.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

255
1 

2885 
06.08.2012 

2885 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 026024 (нула 
две шест нула две 

191.60 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сухите ливади, имот № 
026024 по КВС. 

четири)  с площ 2.524 
дка (две хиляди 
петстотин двадесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

255
2 

2886 
06.08.2012 

2886 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сухите ливади, имот № 
026032 по КВС. 

Имот № 026032 (нула 
две шест нула три 
две)  с площ 2.625 
дка (две хиляди 
шестстотин двадесет 
и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

216.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

255
3 

2887 
06.08.2012 

2887 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сухите ливади, имот № 
026034 по КВС. 

Имот № 026034 (нула 
две шест нула три 
четири)  с площ 1.522 
дка (хиляда 
петстотин двадесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

125.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

255
4 

2888 
06.08.2012 

2888 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сухите ливади, имот № 
026036 по КВС. 

Имот № 026036 (нула 
две шест нула три 
шест)  с площ 0.993 
дка (деветстотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

81.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

255
5 

2889 
06.08.2012 

2889 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сухите ливади, имот № 

Имот № 026046 (нула 
две шест нула четири 
шест)  с площ 0.611 
дка (шестстотин и 

46.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



026046 по КВС. единадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

255
6 

2890 
06.08.2012 

2890 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сухите ливади, имот № 
026052 по КВС. 

Имот № 026052 (нула 
две шест нула пет 
две)  с площ 4.547 
дка (четири хиляди 
петстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

375.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

255
7 

2891 
06.08.2012 

2891 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сухите ливади, имот № 
026055 по КВС. 

Имот № 026055 (нула 
две шест нула пет 
пет)  с площ 1.028 дка 
(хиляда двадесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

78.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

255
8 

2892 
06.08.2012 

2892 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
026093 по КВС. 

Имот № 026093 (нула 
две шест нула девет 
три)  с площ 0.597 дка 
(петстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

73,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

255
9 

2893 
06.08.2012 

2893 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027005 по КВС. 

Имот № 027005 (нула 
две седем нула нула 
пет)  с площ 0.991 дка 
(деветстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 

75,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

256
0 

2894 
06.08.2012 

2894 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027011 по КВС. 

Имот № 027011 (нула 
две седем нула едно 
едно)  с площ 2.723 
дка (две хиляди 
седемстотин 
двадесет и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

206,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

256
1 

2895 
06.08.2012 

2895 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027019 по КВС. 

Имот № 027019 (нула 
две седем нула едно 
девет)  с площ 1.157 
дка (хиляда сто 
петдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

95,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

256
2 

2896 
06.08.2012 

2896 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сухите ливади, имот № 
027020 по КВС. 

Имот № 027020 (нула 
две седем нула две 
нула)  с площ 0.397 
дка (триста 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

4,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

256
3 

2897 
06.08.2012 

2897 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027022 по КВС. 

Имот № 027022 (нула 
две седем нула две 
две)  с площ 1.072 
дка (хиляда 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 

17,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

256
4 

2898 
06.08.2012 

2898 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027027 по КВС. 

Имот № 027027 (нула 
две седем нула две 
седем)  с площ 1.928 
дка (хиляда 
деветстотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ( девета) 

33,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

256
5 

2899 
06.08.2012 

2899 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027029 по КВС. 

Имот № 027029 (нула 
две седем нула две 
девет)  с площ 0.947 
дка (деветстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

16,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

256
6 

2900 
06.08.2012 

2900 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027032 по КВС. 

Имот № 027032 (нула 
две седем нула три 
две)  с площ 1.709 
дка (хиляда 
седемстотин и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

27,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

256
7 

2901 
06.08.2012 

2901 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027034 по КВС. 

Имот № 027034 (нула 
две седем нула три 
четири)  с площ 2.172 
дка (две хиляди сто 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

35,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ(девета) производство
" гр.София 

256
8 

2902 
06.08.2012 

2902 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027047 по КВС. 

Имот № 027047 (нула 
две седем нула 
четири седем)  с 
площ 0.641 дка 
(шестстотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

11,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

256
9 

2903 
06.08.2012 

2903 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027067 по КВС. 

Имот № 027067 (нула 
две седем нула шест 
седем)  с площ 0.143 
дка (сто четиридесет 
и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

2,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

257
0 

2904 
06.08.2012 

2904 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027069 по КВС. 

Имот № 027069 (нула 
две седем нула шест 
девет)  с площ 0.012 
дка (дванадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

0,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

257
1 

2905 
06.08.2012 

2905 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027074 по КВС. 

Имот № 027074 (нула 
две седем нула 
седем четири)  с 
площ 0.463 дка 
(четиристотин 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

7,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



257
2 

2906 
06.08.2012 

2906 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027077 по КВС. 

Имот № 027077 (нула 
две седем нула 
седем седем)  с площ 
0.751 дка 
(седемстотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

257
3 

2907 
06.08.2012 

2907 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Славен кръст, имот № 
027080 по КВС. 

Имот № 027080 (нула 
две седем нула осем 
нула)  с площ 3.633 
дка (три хиляди 
шестстотин тридесет 
и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

58,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

257
4 

2908 
06.08.2012 

2908 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Нешин дрен, имот № 
028003 по КВС. 

Имот № 028003 (нула 
две осем нула нула 
три)  с площ 2.874 дка 
(две хиляди 
осемстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

352.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

257
5 

2909 
06.08.2012 

2909 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Нешин дрен, имот № 
028009 по КВС. 

Имот № 028009 (нула 
две осем нула нула 
девет)  с площ 1.744 
дка (хиляда 
седемстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

143.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

257
6 

2910 
06.08.2012 

2910 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 028010 (нула 
две осем нула едно 

79.20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Нешин дрен, имот № 
028010 по КВС. 

нула)  с площ 0.960 
дка (деветстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

257
7 

2911 
06.08.2012 

2911 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Нешин дрен, имот № 
028015 по КВС. 

Имот № 028015 (нула 
две осем нула едно 
пет)  с площ 0.529 дка 
(петстотин двадесет 
и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

40,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

257
8 

2912 
06.08.2012 

2912 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Нешин дрен, имот № 
028041 по КВС. 

Имот № 028041 (нула 
две осем нула четири 
едно)  с площ 0.446 
дка (четиристотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

36.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

257
9 

2913 
06.08.2012 

2913 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Нешин дрен, имот № 
028034 по КВС. 

Имот № 028034 (нула 
две осем нула три 
четири)  с площ 4.247 
дка (четири хиляди 
двеста четиридесет и 
седем  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

879,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

258
0 

2914 
06.08.2012 

2914 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Нешин дрен, имот № 

Имот № 029004 (нула 
две девет нула нула 
четири)  с площ 0.993 
дка (деветстотин 

75,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



029004 по КВС. деветдесет и три  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

258
1 

2915 
06.08.2012 

2915 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Луковото, имот № 029012 
по КВС. 

Имот № 029012 (нула 
две девет нула едно 
две)  с площ 6.331 
дка (шест хиляди 
триста тридесет и 
един  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

283,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

258
2 

2916 
06.08.2012 

2916 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Луковото, имот № 029013 
по КВС. 

Имот № 029013 (нула 
две девет нула едно 
три)  с площ 2.055 дка 
(две хиляди и 
петдесет и пет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

156,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

258
3 

2917 
06.08.2012 

2917 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029014 по 
КВС. 

Имот № 029014 (нула 
две девет нула едно 
четири)  с площ 7.154 
дка (седем хиляди 
сто петдесет и четири  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

806,30лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

258
4 

2918 
06.08.2012 

2918 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029015 по 
КВС. 

Имот № 029015 (нула 
две девет нула едно 
пет)  с площ 0.428 дка 
(четиристотин 
двадесет и осем  
кв.м.) 

32,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване -  
наводнена ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

258
5 

2919 
06.08.2012 

2919 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Луковото, имот № 029016 
по КВС. 

Имот № 029016 (нула 
две девет нула едно 
шест)  с площ 2.637 
дка (две хиляди 
шестстотин тридесет 
и седем  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  гора в 
зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

593,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

258
6 

2920 
06.08.2012 

2920 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Луковото, имот № 029022 
по КВС. 

Имот № 029022 (нула 
две девет нула две 
две)  с площ 0.677 
дка (шестстотин 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

51,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

258
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2921 
06.08.2012 

2921 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Полянка, имот № 029024 
по КВС. 

Имот № 029024 (нула 
две девет нула две 
четири)  с площ 2.954 
дка (две хиляди 
деветстотин 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

47,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

258
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2922 
06.08.2012 

2922 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029025 по 
КВС. 

Имот № 029025 (нула 
две девет нула две 
пет)  с площ 2.476 дка 
(две хиляди 
четиристотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 

187.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

258
9 

2923 
06.08.2012 

2923 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029026 по 
КВС. 

Имот № 029026 (нула 
две девет нула две 
шест)  с площ 1.629 
дка (хиляда 
шестстотин двадест и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - врем. 
неизп. нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девет) 

43.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

259
0 

2924 
06.08.2012 

2924 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029028 по 
КВС. 

Имот № 029028 (нула 
две девет нула две 
осем)  с площ 0.533 
дка (петстотин 
тридесет и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - врем. 
неизп. нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

60.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

259
1 

2925 
06.08.2012 

2925 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029033 по 
КВС. 

Имот № 029033 (нула 
две девет нула три 
три)  с площ 3.415 дка 
(три хиляди 
четиристотин и 
петнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

418.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

259
2 

2926 
06.08.2012 

2926 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029035 по 
КВС. 

Имот № 029035 (нула 
две девет нула три 
пет)  с площ 6.698 дка 
(шест хиляди 
шестстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 

1 386.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

259
3 

2927 
06.08.2012 

2927 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029037 по 
КВС. 

Имот № 029037 (нула 
две девет нула три 
седем)  с площ 1.262 
дка (хиляда двеста 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - врем. 
неизп. нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

142,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

259
4 

2929 
06.08.2012 

2929 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029043 по 
КВС. 

Имот № 029043 (нула 
две девет нула 
четири три)  с площ 
4.629 дка (четири 
хиляди шестстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

567,10 лв Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

259
5 

2930 
06.08.2012 

2930 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029045 по 
КВС. 

Имот № 029045 (нула 
две девет нула 
четири пет)  с площ 
2.494 дка (две хиляди 
четиристотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

281,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

259
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2931 
06.08.2012 

2931 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Полянка, имот № 029047 
по КВС. 

Имот № 029047 (нула 
две девет нула 
четири седем)  с 
площ 3.059 дка (три 
хиляди петдесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 

80,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - IX(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

259
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2932 
06.08.2012 

2932 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029051 по 
КВС. 

Имот № 029051 (нула 
две девет нула пет 
едно)  с площ 3.154 
дка (три хиляди сто 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива за 
строит. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

355,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

259
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2933 
06.08.2012 

2933 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029052 по 
КВС. 

Имот № 029052 (нула 
две девет нула пет 
две)  с площ 1.064 
дка (хиляда  и 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

18,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

259
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2934 
06.08.2012 

2934 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029054 по 
КВС. 

Имот № 029054 (нула 
две девет нула пет 
четири)  с площ 1.374 
дка (хиляда триста 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

154,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

260
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2935 
06.08.2012 

2935 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Луковото, имот № 029067 
по КВС. 

Имот № 029067 (нула 
две девет нула шест 
седем)  с площ 0.800 
дка (осемстотин 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

66,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

260
1 

2936 
06.08.2012 

2936 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029068 по 
КВС. 

Имот № 029068 (нула 
две девет нула шест 
осем)  с площ 0.224 
дка (двеста двадесет 
и четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

18,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

260
2 

2937 
06.08.2012 

2937 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029069 по 
КВС. 

Имот № 029069 (нула 
две девет нула шест 
девет)  с площ 1.063 
дка (хиляда 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

87,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

260
3 

2938 
06.08.2012 

2938 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Луковото, имот № 029070 
по КВС. 

Имот № 029070 (нула 
две девет нула седем 
нула)  с площ 4.414 
дка (четири хиляди 
четиристотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

335,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

260
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2939 
06.08.2012 

2939 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029076 по 
КВС. 

Имот № 029076 (нула 
две девет нула седем 
шест)  с площ 5.084 
дка (пет хиляди и 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

453,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

260 2940 2940 обл. Пазарджик, общ. Имот № 029092 (нула 104,60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



5 06.08.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029092 по 
КВС. 

две девет нула девет 
две)  с площ 1.268 
дка (хиляда двеста 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

260
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2941 
06.08.2012 

2941 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Луковото, имот № 029093 
по КВС. 

Имот № 029093 (нула 
две девет нула девет 
три)  с площ 0.362 дка 
(триста шестдесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

29,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

260
7 

2942 
06.08.2012 

2942 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Луковото, имот № 029094 
по КВС. 

Имот № 029094 (нула 
две девет нула девет 
четири)  с площ 2.435 
дка (две хиляди 
четиристотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

200,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

260
8 

2943 
06.08.2012 

2943 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Луковото, имот № 029095 
по КВС. 

Имот № 029095 (нула 
две девет нула девет 
пет)  с площ 0.451 дка 
(четиристотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

34,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

260
9 

2944 
06.08.2012 

2944 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 029096 (нула 
две девет нула девет 
шест)  с площ 6.817 

180,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Полянка, имот № 029096 
по КВС. 

дка (шест хиляда 
осемстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

261
0 

2945 
06.08.2012 

2945 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029097 по 
КВС. 

Имот № 029097 (нула 
две девет нула девет 
седем)  с площ 1.075 
дка (хиляда 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

88,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

261
1 

2946 
06.08.2012 

2946 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029098 по 
КВС. 

Имот № 029098 (нула 
две девет нула девет 
осем)  с площ 1.488 
дка (хиляда 
четиристотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

122,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

261
2 

2947 
06.08.2012 

2947 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029100 по 
КВС. 

Имот № 029100 (нула 
две девет едно нула 
нула)  с площ 0.134 
дка (сто тридесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

11,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

261
3 

2948 
06.08.2012 

2948 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029104 по 
КВС. 

Имот № 029104 (нула 
две девет едно нула 
четири)  с площ 0.164 
дка (сто шестдесет и 
четири кв.м.) 

20,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

261
4 

2949 
06.08.2012 

2949 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029106 по 
КВС. 

Имот № 029106 (нула 
две девет едно нула 
шест)  с площ 0.053 
дка (петдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - Х(десета) 

0,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

261
5 

2950 
06.08.2012 

2950 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029110 по 
КВС. 

Имот № 029110 (нула 
две девет едно едно 
нула)  с площ 0.406 
дка (четиристотин и 
шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

4,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

261
6 

2951 
06.08.2012 

2951 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029112 по 
КВС. 

Имот № 029112 (нула 
две девет едно едно 
две)  с площ 0.704 
дка (седемстотин и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

261
7 

2952 
06.08.2012 

2952 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Полянка, имот № 029114 
по КВС. 

Имот № 029114 (нула 
две девет едно едно 
четири)  с площ 1.135 
дка (хиляда сто 
тридесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 

18,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

261
8 

2953 
06.08.2012 

2953 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Св.Георги, имот № 029116 
по КВС. 

Имот № 029116 (нула 
две девет едно едно 
шест)  с площ 1.451 
дка (хиляда 
четиристотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - врем. 
неизп. нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

38,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

261
9 

2954 
06.08.2012 

2954 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029118 по 
КВС. 

Имот № 029118 (нула 
две девет едно едно 
осем)  с площ 5.269 
дка (пет хиляди 
двеста шестдесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - врем. 
неизп. нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

139,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

262
0 

2955 
06.08.2012 

2955 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029119 по 
КВС. 

Имот № 029119 (нула 
две девет едно едно 
девет)  с площ 0.455 
дка (четиристотин 
петдесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

37,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

262
1 

2956 
06.08.2012 

2956 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Св. Георги, имот № 029123 
по КВС. 

Имот № 029123 (нула 
две девет едно две 
три)  с площ 2.947 дка 
(две хиляди 
деветстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 

47,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

262
2 

2957 
06.08.2012 

2957 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029124 по 
КВС. 

Имот № 029124 (нула 
две девeт едно две 
четири)  с площ 0.725 
дка ( седемстотин 
двадесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

19.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

262
3 

2958 
06.08.2012 

2958 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029125 по 
КВС. 

Имот № 029125 (нула 
две девет едно две 
пет)  с площ 0.179 дка 
(сто седемдесет  и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

15.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

262
4 

2959 
08.08.2012 

2959 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Освобождение" № 64,  ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1672 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ V, кв. 64А по ПУП на гр. 
Белово 

664/2168(шестстотин 
шестдесет и 
четири/две хиляди 
сто шестдесет и 
осем) идеални части 
от поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1672(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
седем две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2168 кв.м.(две 
хиляди сто 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 

7 901.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



ползване - 
комплексно 
застрояване 

262
5 

2960 
28.08.2012 

2960 с. Мененкьово, общ.Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХVІІІ - 
Търговия и услуги, кв. 14 по 
ПУП на с. Мененкьово - 
одобрен със Заповед № 
202/2005 г. 

УПИ 
ХVІІІ(осемнадесет)-Т
ърговия и услуги с 
площ 130 кв.м. (сто и 
тридесет кв.м.), 
находящ се в кв. 
14(четиринадесет). 

559.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор 
АРД-165 от 
10.12.2012 г. 
за 
покупко-прод
ажба с 
купувач 
Станислав 
Александров 
Танев 

Заповед 
№ 643 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

262
6 

2961 
30.08.2012 

2961 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ушляшки мост, имот № 
020013 по КВС. 

Имот № 020013 (нула 
две нула нула едно 
три)  с площ 0.322 дка 
(триста двадесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

34,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

262
7 

2962 
30.08.2012 

2962 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ушляшки мост, имот № 
020015 по КВС. 

Имот № 020015 (нула 
две нула нула едно 
пет)  с площ 0.129 дка 
(сто двадесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

13,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

262
8 

2963 
30.08.2012 

2963 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ушляшки мост, имот № 
020016 по КВС. 

Имот № 020016 (нула 
две нула нула едно 
шест)  с площ 0.052 
дка (петдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

5,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

262 2964 2964 обл. Пазарджик, общ. Имот № 020017 (нула 146,70 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



9 30.08.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ушляшки мост, имот № 
020017 по КВС. 

две нула нула едно 
седем)  с площ 0.741 
дка (седемстотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

263
0 

2965 
30.08.2012 

2965 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ушляшки мост, имот № 
020018 по КВС. 

Имот № 020018 (нула 
две нула нула едно 
осем)  с площ 0.085 
дка (осемдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

8,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

263
1 

2966 
30.08.2012 

2966 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ушляшки мост, имот № 
020019 по КВС. 

Имот № 020019 (нула 
две нула нула едно 
девет)  с площ 0.232 
дка (двеста тридесет 
и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

25,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

263
2 

2967 
30.08.2012 

2967 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ушляшки мост, имот № 
020021 по КВС. 

Имот № 020021 (нула 
две нула нула две 
едно)  с площ 0.229 
дка (двеста двадесет 
и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

24,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

263
3 

2968 
30.08.2012 

2968 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 020023 (нула 
две нула нула две 
три)  с площ 0.090 дка 

8,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Ушляшки мост, имот № 
020023 по КВС. 

(деветдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

263
4 

2969 
30.08.2012 

2969 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ушляшки мост, имот № 
020025 по КВС. 

Имот № 020025 (нула 
две нула нула две 
пет)  с площ 0.071 дка 
(седемдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

7,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

263
5 

2970 
30.08.2012 

2970 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020029 
по КВС. 

Имот № 020029 (нула 
две нула нула две 
девет)  с площ 0.302 
дка (триста и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

32,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

263
6 

2971 
30.08.2012 

2971 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020031 
по КВС. 

Имот № 020031 (нула 
две нула нула три 
едно)  с площ 0.194 
дка (сто деветдесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

19,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

263
7 

2972 
30.08.2012 

2972 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020032 
по КВС. 

Имот № 020032 (нула 
две нула нула три 
две)  с площ 0.085 
дка (осемдесет и пет 
кв.м.) 

9,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

263
8 

2973 
30.08.2012 

2973 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020033 
по КВС. 

Имот № 020033 (нула 
две нула нула три 
три)  с площ 0.117 дка 
(сто и седемнадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

12,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

263
9 

2974 
30.08.2012 

2974 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020034 
по КВС. 

Имот № 020034 (нула 
две нула нула три 
четири)  с площ 0.317 
дка (триста и 
седемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

31,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

264
0 

2975 
30.08.2012 

2975 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020037 
по КВС. 

Имот № 020037 (нула 
две нула нула три 
седем)  с площ 0.253 
дка (двеста петдесет 
и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

24,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

264
1 

2976 
30.08.2012 

2976 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020039 
по КВС. 

Имот № 020039 (нула 
две нула нула три 
девет)  с площ 0.032 
дка (тридесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 

3,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

264
2 

2977 
30.08.2012 

2977 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020040 
по КВС. 

Имот № 020040 (нула 
две нула нула четири 
нула)  с площ 0.086 
дка (осемдесет и 
шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

9,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

264
3 

2978 
30.08.2012 

2978 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020043 
по КВС. 

Имот № 020043 (нула 
две нула нула четири 
три)  с площ 0.126 дка 
(сто двадесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

12,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

264
4 

2979 
30.08.2012 

2979 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020045 
по КВС. 

Имот № 020045 (нула 
две нула нула четири 
пет)  с площ 0.190 дка 
(сто и деветдесет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

18,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

264
5 

2980 
30.08.2012 

2980 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020047 
по КВС. 

Имот № 020047 (нула 
две нула нула четири 
седем)  с площ 0.084 
дка (осемдесет и 
четири  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 

9,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V (пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

264
6 

2981 
30.08.2012 

2981 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020051 по КВС. 

Имот № 020051 (нула 
две нула нула пет 
едно)  с площ 0.494 
дка (четиристотин 
девтдесет и четири  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

32,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

264
7 

2982 
30.08.2012 

2982 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020052 по КВС. 

Имот № 020052 (нула 
две нула нула пет 
две)  с площ 0.160 
дка (сто и шестдесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

17,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

264
8 

2983 
30.08.2012 

2983 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020053 по КВС. 

Имот № 020053 (нула 
две нула нула пет 
три)  с площ 0.740 дка 
(седемстотин и 
четиредесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

53,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

264
9 

2984 
30.08.2012 

2984 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020054 по КВС. 

Имот № 020054 (нула 
две нула нула пет 
четири)  с площ 0.089 
дка (осемдесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

9,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

265
0 

2985 
30.08.2012 

2985 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020056 по КВС. 

Имот № 020056 (нула 
две нула нула пет 
шест)  с площ 0.419 
дка (четиристотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

45,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

265
1 

2986 
30.08.2012 

2986 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020057 по КВС. 

Имот № 020057 (нула 
две нула нула пет 
седем)  с площ 0.089 
дка (осемдесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

9,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

265
2 

2987 
30.08.2012 

2987 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020058 по КВС. 

Имот № 020058 (нула 
две нула нула пет 
осем)  с площ 0.247 
дка (двеста 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

26,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

265
3 

2988 
30.08.2012 

2988 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020061 по КВС. 

Имот № 020061 (нула 
две нула нула шест 
едно)  с площ 0.113 
дка (сто и тринадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

12,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

265 2989 2989 обл. Пазарджик, общ. Имот № 020063 (нула 19,70 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



4 30.08.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020063 по КВС. 

две нула нула шест 
три)  с площ 0.183 дка 
(сто осемдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

265
5 

2990 
30.08.2012 

2990 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020064 по КВС. 

Имот № 020064 (нула 
две нула нула шест 
четири)  с площ 0.113 
дка (сто и тринадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

11,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

265
6 

2991 
30.08.2012 

2991 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020066 по КВС. 

Имот № 020066 (нула 
две нула нула шест 
шест)  с площ 0.288 
дка (двеста 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

31,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

265
7 

2992 
30.08.2012 

2992 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020067 по КВС. 

Имот № 020067 (нула 
две нула нула шест 
седем)  с площ 0.070 
дка (седемдесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

7,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

265
8 

2993 
30.08.2012 

2993 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 020068 (нула 
две нула нула шест 
осем)  с площ 0.135 

14.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Ушляшки мост, имот № 
020068 по КВС. 

дка (сто тридесет и 
пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

265
9 

2994 
30.08.2012 

2994 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020071 по КВС. 

Имот № 020071 (нула 
две нула нула седем 
едно)  с площ 0.068 
дка (шестдесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

4.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

266
0 

2995 
30.08.2012 

2995 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020073 по КВС. 

Имот № 020073 (нула 
две нула нула седем 
три)  с площ 0.077 дка 
(седемдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

7.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

266
1 

2996 
30.08.2012 

2996 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020076 по КВС. 

Имот № 020076 (нула 
две нула нула седем 
шест)  с площ 0.208 
дка (двеста и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

37.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

266
2 

2997 
30.08.2012 

2997 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020077 
по КВС. 

Имот № 020077 (нула 
две нула нула седем 
седем)  с площ 0.269 
дка (двеста 
шестдесет и девет 

29.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

266
3 

2998 
30.08.2012 

2998 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020080 
по КВС. 

Имот № 020080 (нула 
две нула нула осем 
нула)  с площ 0.199 
дка (сто деветдесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

21.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

266
4 

2999 
30.08.2012 

2999 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020082 
по КВС. 

Имот № 020082 (нула 
две нула нула осем 
две)  с площ 0.474 
дка (четиристотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

51.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

266
5 

3000 
30.08.2012 

3000 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020083 
по КВС. 

Имот № 020083 (нула 
две нула нула осем 
три)  с площ 0.344 дка 
(триста четиридесет 
и четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

33.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

266
6 

3001 
30.08.2012 

3001 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020084 
по КВС. 

Имот № 020084 (нула 
две нула нула осем 
четири)  с площ 0.163 
дка (сто шестдесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 

17.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

266
7 

3002 
30.08.2012 

3002 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020085 
по КВС. 

Имот № 020085 (нула 
две нула нула осем 
пет)  с площ 0.622 дка 
(шестотин двадесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

67.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

266
8 

3003 
30.08.2012 

3003 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020087 
по КВС. 

Имот № 020087 (нула 
две нула нула осем 
седем)  с площ 0.418 
дка (четиристотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

27.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

266
9 

3004 
30.08.2012 

3004 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020088 
по КВС. 

Имот № 020088 (нула 
две нула нула осем 
осем)  с площ 2.674 
дка (две хиляди 
шестотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

194.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

267
0 

3005 
30.08.2012 

3005 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020089 
по КВС. 

Имот № 020089 (нула 
две нула нула осем 
девет)  с площ 6.559 
дка (шест хиляди 
петстотин петдесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 

1 298.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

267
1 

3006 
30.08.2012 

3006 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020090 
по КВС. 

Имот № 020090 (нула 
две нула нула девет 
нула)  с площ 0.087 
дка (осемдесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

9.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

267
2 

3007 
30.08.2012 

3007 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020102 
по КВС. 

Имот № 020102 (нула 
две нула едно нула 
две)  с площ 0.346 
дка (триста 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

33.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

267
3 

3008 
30.08.2012 

3008 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020108 
по КВС. 

Имот № 020108 (нула 
две нула едно нула 
осем)  с площ 0.725 
дка (седемстотин 
двадесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

130.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

267
4 

3009 
30.08.2012 

3009 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020109 
по КВС. 

Имот № 020109 (нула 
две нула едно нула 
девет)  с площ 0.195 
дка (сто деветдесет и 
пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 

19.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - V (пета) производство
" гр.София 

267
5 

3010 
30.08.2012 

3010 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020110 
по КВС. 

Имот № 020110 (нула 
две нула едно едно 
нула)  с площ 0.054 
дка (петдесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

3.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

267
6 

3011 
30.08.2012 

3011 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020211 
по КВС. 

Имот № 020211 (нула 
две нула две едно 
едно)  с площ 0.137 
дка (сто тридесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

13.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

267
7 

3012 
30.08.2012 

3012 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020113 
по КВС. 

Имот № 020113 (нула 
две нула едно едно 
три)  с площ 0.145 дка 
(сто четиридесет и 
пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

14.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

267
8 

3013 
30.08.2012 

3013 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020115 
по КВС. 

Имот № 020115 (нула 
две нула едно едно 
пет)  с площ 0.193 дка 
(сто деветдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

18.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



267
9 

3014 
30.08.2012 

3014 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020116 
по КВС. 

Имот № 020116 (нула 
две нула едно едно 
шест)  с площ 0.596 
дка (петстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

64.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

268
0 

3015 
30.08.2012 

3015 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020118 
по КВС. 

Имот № 020118 (нула 
две нула едно едно 
осем)  с площ 0.031 
дка (тридесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленчукова култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

3.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

268
1 

3016 
30.08.2012 

3016 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020119 
по КВС. 

Имот № 020119 (нула 
две нула едно едно 
девет)  с площ 0.732 
дка (седемстотин 
тридесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

164.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

268
2 

3017 
30.08.2012 

3017 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020120 
по КВС. 

Имот № 020120 (нула 
две нула едно две 
нула)  с площ 0.115 
дка (сто и петнадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

11.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

268
3 

3018 
30.08.2012 

3018 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 020124 (нула 
две нула едно две 

19.40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020124 
по КВС. 

четири)  с площ 0.198 
дка (сто деветдесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

268
4 

3019 
30.08.2012 

3019 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020125 
по КВС. 

Имот № 020125 (нула 
две нула едно две 
пет)  с площ 0.303 дка 
(триста и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

32.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

268
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3020 
30.08.2012 

3020 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020126 
по КВС. 

Имот № 020126 (нула 
две нула едно две 
шест)  с площ 0.148 
дка (сто четиридесет 
и осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

16.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

268
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3021 
30.08.2012 

3021 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020127 
по КВС. 

Имот № 020127 (нула 
две нула едно две 
седем)  с площ 0.115 
дка (сто и петнадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

11.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

268
7 

3022 
30.08.2012 

3022 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020128 

Имот № 020128 (нула 
две нула едно две 
осем)  с площ 0.271 
дка (двеста 

26.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



по КВС. седемдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

268
8 

3023 
30.08.2012 

3023 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020131 
по КВС. 

Имот № 020131 (нула 
две нула едно три 
едно)  с площ 0.613 
дка (шестотин и 
тринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

60.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

268
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3024 
30.08.2012 

3024 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020133 
по КВС. 

Имот № 020133 (нула 
две нула едно три 
три)  с площ 0.131 дка 
(сто тридесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

12.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

269
0 

3025 
30.08.2012 

3025 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020139 
по КВС. 

Имот № 020139 (нула 
две нула едно три 
девет)  с площ 0.088 
дка (осемдесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

5.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

269
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3026 
30.08.2012 

3026 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020143 
по КВС. 

Имот № 020143 (нула 
две нула едно четири 
три)  с площ 0.126 дка 
(сто двадесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 

12.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ползване - 
зеленч.култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

269
2 

3027 
30.08.2012 

3027 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ушляшки мост, имот № 
020012 по КВС. 

Имот № 020012 (нула 
две нула нула едно 
две)  с площ 0.375 
дка (триста 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

27,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

269
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3028 
30.08.2012 

3028 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Тракия",  ПИ с 
идентификатор 
03592.503.357 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК и Заповед 
КД-14-13-152/23.05.2012 г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик, бивш имот 
парцел І и ІІ, кв. 83 по ПУП на 
гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.357(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три пет седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 311 
кв.м.(триста и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - 
незастроен имот за 
жилищни нужди 

2 674.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

269
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3029 
30.08.2012 

3029 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VІІ - "За 
здравни дейности, търговия 
и услуги", кв. 42 по ПУП на с. 
Сестримо - одобрен със 
Заповед №693 от 09.06.1986 
г. и Заповед № 253 от 
02.07.2012 г. за ЧИ на 
ПУП-ПР на кмета на община 
Белово 

 УПИ VІІ(седем)- "За 
здравни дейности, 
търговия и услуги", 
находящ се в  кв. 
42(четиридесет и 
две), състоящ се от 
422(четиристотин 
двадесет и два) кв.м. 
и построената в него 
масивна сграда - 
2(два) етажа със ЗП - 
111(сто и единадесет 
кв.м.) кв.м. 
Година на 

11 936.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



построяване на 
сградата - 1912 
г.(хиляда 
деветстотин и 
дванадесета г.) 

269
5 

3030 
30.08.2012 

3030 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Георги Бенковски" , ПИ с 
идентификатор 
03592.502.944 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изпълнителен директор 
на АГКК/ бивш УПИ VІІ-944, 
кв. 40 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

Поземлен имот  с 
идентификатор 
03592.502.944(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 2 
622(две хиляди 
шестстотин двадесет 
и два кв.м.) кв.м. 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - ниско 
застрояване 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатор 
03592.502.944.1(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
четири точка едно) 
със застроена площ 
177(сто седемдесет и 
седем) кв.м. Година 
на построяване - 
1973(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и трета) 
год. 
Предназначение - 
спортна сграда, база 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатиор 
03592.502.944.2 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет 
четири четири точка 
две)със застроена 

53 621.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 672 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



площ 305(триста и 
пет) кв.м.Година на 
построяване - 
1973(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и трета) 
год. 
Предназначение - 
спортна сграда, база 
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3031 
30.08.2012 

3031 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Освобождение" № 80, ПИ с 
идент. 03592.502.4 по КККР 
на гр. Белово, одобрени със 
Заповед № 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изпълнителен директор на 
АГКК изменена със заповед 
КД-14-13-101/09.04.2012 г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик/бивш УПИ І, кв. 
64 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
68/1989 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.4(нула три 
пет девет две точка 
пет нула две точка 
четири)  по КККР на 
гр. Белово с площ 3 
655(три хиляди 
шестстотин петдесет 
и пет) кв.м. 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за 
търговски обект, 
комплекс 
Съгласно Решение 
№ 629/27.01.2011 г. 
на Общински съвет - 
Белово  
предназначението е 
"За автогара, 
търговия и услуги" 
Масивна сграда - 1 
етаж  с 
идентификатор 
03592.502.4.1(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка четири точка 
едно) и разгъната 
застроена площ 
355.80(триста 
петдесет и пет кв.м. и 
и 80 кв. см.) 
Година на 
построяване - 1992 
(хиляда деветстотин 
деветдесет и втрора 

98 144.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
118/11.09.201
3 г. с 
"БИЗНЕС 
КОНСУЛТ 58" 
ЕООД 

Заповед 
№ 459 
от25.09.20
13 г. на 
кмета на 
община 
Белово 
 



г.) год. 
Предназначение - 
сграда на транспорта 
Съгласно Решение 
№ 629/27.01.2011 г. 
на Общински съвет - 
Белово  
предназначението е 
"За автогара, 
търговия и услуги" 

269
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3032 
24.09.2012 

3032 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.207 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.207 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
нула седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
483  кв.м. 
(четиристотин 
осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
земеделска  земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

63.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор с 
АРД 162 от 
07.12.2012г. 
за 
покупко-прод
ажба с 
Албена 
Георгиева 
Тасова 

Заповед 
№ 644 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 
 
Възникнал 
от: АКТ № 
2733/23.07
.2012 
Възникнал 
от :  AKT 
N:2733/23.
07.2012 
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3033 
25.09.2012 

3033 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Освобождение " № 62, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1000 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ І, с пл. №1000, кв. 64 по 
ПУП на гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1000(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула нула 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 614 
кв.м.(шестстотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - За друг 
обществен обект, 
комплекс 
и обособени 

33 716.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Общински 
имоти 
Белово" 
ЕООд, вписан 
с 
ДВ.Вх.р.7620, 
акт 197, том 
26, Вх. рег.№ 
7629 от 
24.07.2015 г. 
в Служба по 
Вписванията - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 219 от 
05.08.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



самостоятелни 
обекти в сграда: 
Самостоятелен обект 
с идентификатор 
03592.502.1000.3.1(н
ула три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула нула 
нула  точка три точка 
едно), находящ се на 
1(първи) етаж в 
сграда с 
идентификатор 
03592.502.1000.3 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно нула 
нула нула  точка три) 
с площ 83.50 
кв.м.(осемдесет и три 
кв.м.  и петдесет 
кв.см) . 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: За делова и 
административна 
дейност 
Брой нива на обекта: 
1(едно) 
Самостоятелен обект 
с идентификатор 
03592.502.1000.3.2(н
ула три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула нула 
нула  точка три точка 
две), находящ се на 
2(втори) етаж в 
сграда с 
идентификатор 
03592.502.1000.3 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно нула 
нула нула  точка три) 
с площ 200 
кв.м.(двеста кв.м.) . 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: За делова и 



административна 
дейност 
Брой нива на обекта: 
1(едно) 
Самостоятелен обект 
с идентификатор 
03592.502.1000.1.3(н
ула три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула нула 
нула  точка едно 
точка три), находящ 
се на 1(първи) етаж в 
сграда с 
идентификатор 
03592.502.1000.1 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно нула 
нула нула  точка 
едно) с площ 
17.50(седемнадесет 
кв.м.  и петдесет 
кв.см) . 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: за склад 
брой нива на обекта: 
1(едно) 
Самостоятелен обект 
с идентификатор 
03592.502.1000.1.2(н
ула три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула нула 
нула  точка едно 
точка две), находящ 
се на 1(първи) етаж в 
сграда с 
идентификатор 
03592.502.1000.1 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно нула 
нула нула  точка 
едно) с площ 
12.40(дванадесет 
кв.м.  и четиридесет 
кв.см) . 
Предназначение на 



самостоятелния 
обект: за склад 
Брой нива на обекта: 
1(едно) 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатор 
03592.502.1000.2(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула нула 
нула точка две) и 
застроена площ 11 
кв.м.(единадесет 
кв.м.). . 
Предназначение на 
сградата - 
селскостопанска 
сграда 
Година на 
построяване - 1934 
г.(хиляда 
деветстотин 
тридесет и четвърта 
г.) 
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3034 
10.10.2012 

3034 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Карагьол, имот № 001005 
по КВС. 

Имот № 001005 (нула 
нула едно нула нула 
пет)  с площ 2.845 дка 
(две хиляди 
осемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

460,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 647 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

270
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3035 
10.10.2012 

3035 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Карагьол, имот № 001006 
по КВС. 

Имот № 001006 (нула 
нула едно нула нула 
шест)  с площ 2.901 
дка (две хиляди 
деветстотин и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

469,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 664 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



270
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3036 
10.10.2012 

3036 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Криви дол, имот № 001008 
по КВС. 

Имот № 001008 (нула 
нула едно нула нула 
осем)  с площ 0.684 
дка (шестстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

110,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 663 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3037 
10.10.2012 

3037 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
001013 по КВС. 

Имот № 001013 (нула 
нула едно нула едно 
три)  с площ 3.103 дка 
(три хиляди сто и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

456,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 662 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

270
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3038 
10.10.2012 

3038 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Криви дол, имот № 001009 
по КВС. 

Имот № 001009 (нула 
нула едно нула нула 
девет)  с площ 1.400 
дка (хиляда и 
четиристотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

205,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 661 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

270
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3039 
10.10.2012 

3039 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 002002 
по КВС. 

Имот № 002002 (нула 
нула две нула нула 
две)  с площ 6.339 
дка (шест хиляди 
триста тридесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

247,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 660 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

270
5 

3040 
10.10.2012 

3040 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Средна чукара, имот № 

Имот № 002008 (нула 
нула две нула нула 
осем)  с площ 2.527 
дка (две хиляди 

98,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   Заповед 
№ 659 от 
28.12.2012 
г. на кмета 



002008 по КВС. петстотин двадесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

на община 
Белово 
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3041 
10.10.2012 

3041 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Средна чукара, имот № 
002013 по КВС. 

Имот № 002013 (нула 
нула две нула едно 
три)  с площ 4.131 дка 
(четири хиляди сто 
тридесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

161,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 658 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3042 
10.10.2012 

3042 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Средна чукара, имот № 
002015 по КВС. 

Имот № 002015 (нула 
нула две нула едно 
пет)  с площ 4.228 дка 
(четири хиляди 
двеста двадесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

164,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 657 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3043 
10.10.2012 

3043 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 002021 
по КВС. 

Имот № 002021 (нула 
нула две нула две 
едно)  с площ 1.565 
дка (хиляда  
петстотин шестдесет 
и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

21,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 656 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3044 
10.10.2012 

3044 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 002024 
по КВС. 

Имот № 002024 (нула 
нула две нула две 
четири)  с площ 0.346 
дка (триста 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 

13,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   Заповед 
№ 655 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

271
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3045 
10.10.2012 

3045 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 002025 
по КВС. 

Имот № 002025 (нула 
нула две нула две 
пет)  с площ 1.009 дка 
(хиляда и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

14.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 654 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

271
1 

3046 
10.10.2012 

3046 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ангьовото, имот № 003004 
по КВС. 

Имот № 003004 (нула 
нула три нула нула 
четири)  с площ 1.380 
дка (хиляда триста и 
осемдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

53.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 653 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

271
2 

3047 
10.10.2012 

3047 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ангьовото, имот № 003007 
по КВС. 

Имот № 003007 (нула 
нула три нула нула 
седем)  с площ 1.110 
дка (хиляда сто и 
десет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

43.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 652 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

271
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3048 
10.10.2012 

3048 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 003011 
по КВС. 

Имот № 003011 (нула 
нула три нула едно 
едно)  с площ 1.874 
дка (хиляда 
осемстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

73.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 651 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



271
4 

3049 
10.10.2012 

3049 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 003012 
по КВС. 

Имот № 003012 (нула 
нула три нула едно 
две)  с площ 2.300 
дка (две хиляди и 
триста кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

89.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 650 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

271
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3050 
10.10.2012 

3050 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 003015 
по КВС. 

Имот № 003015 (нула 
нула три нула едно 
пет)  с площ 2.361 дка 
(две хиляди  триста  
шестдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

92.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 679 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

271
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3051 
10.10.2012 

3051 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Свети Спас, имот № 
004005 по КВС. 

Имот № 004005 (нула 
нула четири нула 
нула пет)  с площ 
7.413 дка (седем 
хиляди четиристотин 
и тринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

170.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 649 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

271
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3052 
10.10.2012 

3052 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004007 по КВС. 

Имот № 004007 (нула 
нула четири нула 
нула седем)  с площ 
3.421 дка (три хиляди 
четиристотин 
двадесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - из. нива - 
малом. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

86.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 680 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

271
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3053 
10.10.2012 

3053 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 004009 (нула 
нула четири нула 
нула девет)  с площ 

41,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   Заповед 
№ 678 от 
28.12.2012 



м. Гара Сестримо, имот № 
004009 по КВС. 

1.058 дка (хиляда 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

271
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3054 
10.10.2012 

3054 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004011 по КВС. 

Имот № 004011 (нула 
нула четири нула 
едно едно)  с площ 
2.699 дка (две хиляди 
шестстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

436,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 677 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

272
0 

3055 
10.10.2012 

3055 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004013 по КВС. 

Имот № 004013 (нула 
нула четири нула 
едно три)  с площ 
3.860 дка (три хиляди 
осемстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - из. нива - 
малом. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

88.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 676 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

272
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3056 
10.10.2012 

3056 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004014 по КВС. 

Имот № 004014 (нула 
нула четири нула 
едно четири)  с площ 
0.881 дка 
(осемстотин 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

34.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 675 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

272
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3057 
10.10.2012 

3057 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 004018 (нула 
нула четири нула 
едно осем)  с площ 

31.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   Заповед 
№ 674 от 
28.12.2012 



м. Дервена, имот № 004018 
по КВС. 

2.243 дка (две хиляди 
двеста четиридесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

272
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3058 
10.10.2012 

3058 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Свети Спас, имот № 
004019 по КВС. 

Имот № 004019 (нула 
нула четири нула 
едно девет)  с площ 
1.190 дка (хиляда сто 
и деветдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

75.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 648 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

272
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3059 
10.10.2012 

3059 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Друма, имот № 004030 по 
КВС. 

Имот № 004030 (нула 
нула четири нула три 
нула)  с площ 1.967 
дка (хиляда 
деветстотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - унищ. 
нива - пром. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

49,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 673 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

272
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3060 
10.10.2012 

3060 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Свети Спас, имот № 
004039 по КВС. 

Имот № 004039 (нула 
нула четири нула три 
девет)  с площ 2.164 
дка (две хиляди сто 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

30.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 672 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

272
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3061 
10.10.2012 

3061 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Свети Спас, имот № 
004059 по КВС. 

Имот № 004059 (нула 
нула четири нула пет 
девет)  с площ 0.273 
дка (двеста 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 

6.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   Заповед 
№ 671 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - наводнена 
лив. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

Закона за 
общинска 
собственост 

272
7 

3062 
10.10.2012 

3062 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004063 по КВС. 

Имот № 004063 (нула 
нула четири нула 
шест три)  с площ 
1.500 дка (хиляда и 
петстотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ерозир. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

21.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 670 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

272
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3063 
10.10.2012 

3063 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Гара Сестримо, имот № 
004064 по КВС. 

Имот № 004064 (нула 
нула четири нула 
шест четири)  с площ 
0.275 дка (двеста 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

10.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 669 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

272
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3064 
10.10.2012 

3064 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Домузов валог, имот № 
006026 по КВС. 

Имот № 006026 (нула 
нула шест нула две 
шест)  с площ 4.216 
дка (четири хиляди 
двеста и 
шестнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - врем. 
неизп. нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

97.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

273
0 

3065 
10.10.2012 

3065 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Церово дере, имот № 
006030 по КВС. 

Имот № 006030 (нула 
нула шест нула три 
нула)  с площ 0.639 
дка (шестстотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

8.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ(девета) производство
" гр.София 

273
1 

3066 
10.10.2012 

3066 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Церово дере, имот № 
006033 по КВС. 

Имот № 006033 (нула 
нула шест нула три 
три)  с площ 4.742 дка 
(четири хиляди 
седемстотин 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

184.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

273
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3067 
10.10.2012 

3067 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Церово дере, имот № 
006038 по КВС. 

Имот № 006038 (нула 
нула шест нула три 
осем)  с площ 3.573 
дка (три хиляди 
петстотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

50.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

273
3 

3068 
10.10.2012 

3068 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Домузов валог, имот № 
006040 по КВС. 

Имот № 006040 (нула 
нула шест нула 
четири нула)  с площ 
3.111 дка (три хиляди 
сто и единадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

43.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

273
4 

3069 
10.10.2012 

3069 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Церово дере, имот № 
006048 по КВС. 

Имот № 006048 (нула 
нула шест нула 
четири осем)  с площ 
3.930 дка (три хиляди 
деветстотин и 
тридесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

55,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

273
5 

3070 
10.10.2012 

3070 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Казиеви ниви, имот № 
008001 по КВС. 

Имот № 008001 (нула 
нула осем нула нула 
едно)  с площ 2.139 
дка (две хиляди сто 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ(осма) 

134.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

273
6 

3071 
10.10.2012 

3071 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Казиеви ниви, имот № 
008002 по КВС. 

Имот № 008002 (нула 
нула осем нула нула  
две)  с площ 3.052 
дка (три хиляди 
петдесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ(осма) 

192,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

273
7 

3072 
10.10.2012 

3072 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 010002 
по КВС. 

Имот № 010002 (нула 
едно нула нула нула 
две)  с площ 4.693 
дка (четири хиляди 
шестстотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

183.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

273
8 

3073 
10.10.2012 

3073 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 010003 
по КВС. 

Имот № 010003 (нула 
едно нула нула нула 
три)  с площ 2.953 дка 
(две хиляди 
деветстотин 
петдесет и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

115.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



273
9 

3074 
10.10.2012 

3074 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 010009 
по КВС. 

Имот № 010009 (нула 
едно нула нула нула 
девет)  с площ 2.988 
дка (две хиляди 
деветстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

116,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

274
0 

3075 
10.10.2012 

3075 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 010012 
по КВС. 

Имот № 010012 (нула 
едно нула нула едно 
две)  с площ 4.710 
дка (четири хиляди 
седемстотин и десет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

108,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

274
1 

3076 
10.10.2012 

3076 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 010017 
по КВС. 

Имот № 010017 (нула 
едно нула нула едно 
седем)  с площ 1.294 
дка (хилядa двеста 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

50,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

274
2 

3077 
10.10.2012 

3077 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 010022 
по КВС. 

Имот № 010022 (нула 
едно нула нула две 
две)  с площ 5.260 
дка (пет хилядa 
двеста и шестдесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

73,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

274 3078 3078 обл. Пазарджик, общ. Имот № 010026 (нула 30,20 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



3 10.10.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 010026 
по КВС. 

едно нула нула две 
шест)  с площ 2.155 
дка (две хиляди сто 
петдесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

274
4 

3079 
10.10.2012 

3079 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 010042 
по КВС. 

Имот № 010042 (нула 
едно нула нула 
четири две)  с площ 
1.857 дка (хиляда 
осемстотин петдесет 
и седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

42,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

274
5 

3080 
10.10.2012 

3080 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 010053 
по КВС. 

Имот № 010053 (нула 
едно нула нула пет 
три)  с площ 5.619 дка 
(пет хиляди 
шестстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

129,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

274
6 

3081 
10.10.2012 

3081 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Коилица, имот № 010055 
по КВС. 

Имот № 010055 (нула 
едно нула нула пет 
пет)  с площ 3.557 дка 
(три хиляди 
петстотин петдесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

138,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

274
7 

3082 
10.10.2012 

3082 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 010056 (нула 
едно нула нула пет 
шест)  с площ 1.267 

49,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Коилица, имот № 010056 
по КВС. 

дка (хиляда двеста 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

274
8 

3083 
10.10.2012 

3083 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Ушляшки мост, имот № 
020070 по КВС. 

Имот № 020070 (нула 
две нула нула седем 
нула)  с площ 0.527 
дка (петстотин 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

94,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

274
9 

3084 
10.10.2012 

3084 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020111 
по КВС. 

Имот № 020111 (нула 
две нула едно едно 
едно)  с площ 0.295 
дка (двеста 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

28,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

275
0 

3085 
10.10.2012 

3085 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020149 
по КВС. 

Имот № 020149 (нула 
две нула едно четири 
девет)  с площ 0.163 
дка (сто шестдесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

16,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

275
1 

3086 
10.10.2012 

3086 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020158 
по КВС. 

Имот № 020158 (нула 
две нула едно пет 
осем)  с площ 0.073 
дка (седемдесет и 
три кв.м.) 

7,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

275
2 

3087 
10.10.2012 

3087 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020162 
по КВС. 

Имот № 020162 (нула 
две нула едно шест 
две)  с площ 1.316 
дка (хиляда триста и 
шестнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

236,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

275
3 

3088 
10.10.2012 

3088 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020163 
по КВС. 

Имот № 020163 (нула 
две нула едно шест 
три)  с площ 0.135 дка 
(сто тридесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

8,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

275
4 

3089 
10.10.2012 

3089 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020164 
по КВС. 

Имот № 020164 (нула 
две нула едно шест 
четири)  с площ 0.262 
дка (двеста 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

17,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

275
5 

3090 
10.10.2012 

3090 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020165 
по КВС. 

Имот № 020165 (нула 
две нула едно шест 
пет)  с площ 0.155 дка 
(сто петдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 

15,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

275
6 

3091 
10.10.2012 

3091 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020166 
по КВС. 

Имот № 020166 (нула 
две нула едно шест 
шест)  с площ 5.790 
дка (пет хиляди 
седемстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1198,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

275
7 

3092 
10.10.2012 

3092 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020171 
по КВС. 

Имот № 020171 (нула 
две нула едно седем 
едно)  с площ 0.217 
дка (двеста и 
седемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

24,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

275
8 

3093 
10.10.2012 

3093 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020174 
по КВС. 

Имот № 020174(нула 
две нула едно седем 
четири)  с площ 0.253 
дка (двеста петдесет 
и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

28,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

275
9 

3094 
10.10.2012 

3094 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020175 
по КВС. 

Имот № 020175(нула 
две нула едно седем 
пет)  с площ 0.137 дка 
(сто тридесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 

15,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V(пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

276
0 

3095 
10.10.2012 

3095 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020176 
по КВС. 

Имот № 020176(нула 
две нула едно седем 
шест)  с площ 0.062 
дка (шестдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

7,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

276
1 

3096 
10.10.2012 

3096 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020178 
по КВС. 

Имот № 020178(нула 
две нула едно седем 
осем)  с площ 0.087 
дка (осемдесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

9,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

276
2 

3097 
10.10.2012 

3097 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020181 
по КВС. 

Имот № 020181(нула 
две нула едно осем 
едно)  с площ 0.251 
дка (двеста петдесет 
и един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

28,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

276
3 

3098 
10.10.2012 

3098 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020184 
по КВС. 

Имот № 020184(нула 
две нула едно осем 
четири)  с площ 0.115 
дка (сто и петнадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

13,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

276
4 

3099 
10.10.2012 

3099 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020187 
по КВС. 

Имот № 020187(нула 
две нула едно осем 
седем)  с площ 0.176 
дка (сто седемдесет 
и шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

19,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

276
5 

3100 
10.10.2012 

3100 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020191 
по КВС. 

Имот № 020191(нула 
две нула едно девет 
едно)  с площ 0.292 
дка (двеста 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

28,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

276
6 

3101 
10.10.2012 

3101 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020194 
по КВС. 

Имот № 020194(нула 
две нула едно девет 
четири)  с площ 0.142 
дка (сто четиридест и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

16,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

276
7 

3102 
10.10.2012 

3102 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020196 
по КВС. 

Имот № 020196(нула 
две нула едно девет 
шест)  с площ 0.145 
дка (сто четиридест и 
пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

16,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

276 3103 3103 обл. Пазарджик, общ. Имот № 020204(нула 8,30 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



8 10.10.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020204 
по КВС. 

две нула две нула 
четири)  с площ 0.074 
дка (седемдесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

276
9 

3104 
10.10.2012 

3104 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020205 
по КВС. 

Имот № 020205(нула 
две нула две нула 
пет)  с площ 0.149 дка 
(сто четиридесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

14,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

277
0 

3105 
10.10.2012 

3105 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020209 
по КВС. 

Имот № 020209(нула 
две нула две нула 
девет)  с площ 0. 074 
дка (седемдесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

8,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

277
1 

3106 
10.10.2012 

3106 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020210 
по КВС. 

Имот № 020210(нула 
две нула две едно 
нула)  с площ 0. 077 
дка (седемдесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

7,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

277
2 

3107 
10.10.2012 

3107 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 020213(нула 
две нула две едно 
три)  с площ 0.132 дка 

14,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Видните, имот № 020213 
по КВС. 

(сто тридесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

277
3 

3108 
10.10.2012 

3108 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020217 
по КВС. 

Имот № 020217(нула 
две нула две едно 
седем)  с площ 0.122 
дка (сто двадесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

12,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

277
4 

3109 
10.10.2012 

3109 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020218 
по КВС. 

Имот № 020218(нула 
две нула две едно 
осем)  с площ 0.200 
дка (двеста кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

22,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

277
5 

3110 
10.10.2012 

3110 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020219 
по КВС. 

Имот № 020219(нула 
две нула две едно 
девет)  с площ 0.285 
дка (двеста 
осемдесет пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

27,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

277
6 

3111 
10.10.2012 

3111 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020221 
по КВС. 

Имот № 020221(нула 
две нула две две 
едно)  с площ 0.083 
дка (осемдесет и три 
кв.м.) 

8.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

277
7 

3112 
10.10.2012 

3112 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020223 
по КВС. 

Имот № 020223(нула 
две нула две две три)  
с площ 0.353 дка 
(триста петдесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

34.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

277
8 

3113 
10.10.2012 

3113 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020225 
по КВС. 

Имот № 020225(нула 
две нула две две пет)  
с площ 0.146 дка (сто 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

14.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

277
9 

3114 
10.10.2012 

3114 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020229 
по КВС. 

Имот № 020229(нула 
две нула две две 
девет)  с площ 0.218 
дка (двеста и 
осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

21.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

278
0 

3115 
10.10.2012 

3115 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020230 
по КВС. 

Имот № 020230(нула 
две нула две три 
нула)  с площ 0.090 
дка (деветдесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 

8,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

278
1 

3116 
10.10.2012 

3116 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020238 
по КВС. 

Имот № 020238(нула 
две нула две три 
осем)  с площ 0.227 
дка (двеста двадесет 
и седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

15.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

278
2 

3117 
10.10.2012 

3117 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020239 
по КВС. 

Имот № 020239(нула 
две нула две три 
девет)  с площ 0.157 
дка (сто петдесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

10.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

278
3 

3118 
10.10.2012 

3118 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020243 
по КВС. 

Имот № 020243(нула 
две нула две четири 
три)  с площ 0.066 дка 
(шестдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

8.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

278
4 

3119 
10.10.2012 

3119 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020244 
по КВС. 

Имот № 020244(нула 
две нула две четири 
четири)  с площ 0.101 
дка (сто и един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 

12.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - V(пета) собственост земеделско 
производство
" гр.София 

278
5 

3120 
10.10.2012 

3120 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020246 
по КВС. 

Имот № 020246(нула 
две нула две четири 
шест)  с площ 0.082 
дка (осемдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

10.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

278
6 

3121 
10.10.2012 

3121 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020247 
по КВС. 

Имот № 020247(нула 
две нула две четири 
седем)  с площ 0.128 
дка (сто двадесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

15.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

278
7 

3122 
10.10.2012 

3122 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020249 
по КВС. 

Имот № 020249(нула 
две нула две четири 
девет)  с площ 0.465 
дка (четиристотин 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр, нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

96.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

278
8 

3123 
10.10.2012 

3123 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020250 
по КВС. 

Имот № 020250(нула 
две нула две пет 
нула)  с площ 0.144 
дка (сто четиридесет 
и четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

17.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

278
9 

3124 
10.10.2012 

3124 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020251 
по КВС. 

Имот № 020251(нула 
две нула две пет 
едно)  с площ 0.135 
дка (сто тридесет и 
пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

15.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

279
0 

3125 
10.10.2012 

3125 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020258 
по КВС. 

Имот № 020258(нула 
две нула две пет 
осем)  с площ 0.151 
дка (сто петдесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

17.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

279
1 

3126 
10.10.2012 

3126 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020261 
по КВС. 

Имот № 020261(нула 
две нула две шест 
едно)  с площ 0.128 
дка (сто двадесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

14.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

279
2 

3127 
10.10.2012 

3127 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020262 
по КВС. 

Имот № 020262(нула 
две нула две шест 
две)  с площ 0.065 
дка (шестдесет  и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

7.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

279 3128 3128 обл. Пазарджик, общ. Имот № 020263(нула 26.00 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



3 10.10.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020263 
по КВС. 

две нула две шест 
три)  с площ 0.231 дка 
(двеста тридесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

279
4 

3129 
10.10.2012 

3129 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020269 
по КВС. 

Имот № 020269(нула 
две нула две шест 
девет)  с площ 0.094 
дка (деветдесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

10.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

279
5 

3130 
10.10.2012 

3130 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020274 
по КВС. 

Имот № 020274(нула 
две нула две седем 
четири)  с площ 0.257 
дка (двеста петдесет 
и седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

29.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

279
6 

3131 
10.10.2012 

3131 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020278 
по КВС. 

Имот № 020278(нула 
две нула две седем 
осем)  с площ 0.556 
дка (петстотин 
петдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

115.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

279
7 

3132 
10.10.2012 

3132 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 020281(нула 
две нула две осем 
едно)  с площ 0.107 

12.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Видните, имот № 020281 
по КВС. 

дка (сто и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

279
8 

3133 
10.10.2012 

3133 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020282 
по КВС. 

Имот № 020282(нула 
две нула две осем 
две)  с площ 0.172 
дка (сто седемдесет 
и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

13.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

279
9 

3134 
10.10.2012 

3134 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020283 
по КВС. 

Имот № 020283(нула 
две нула две осем 
три)  с площ 0.189 дка 
(сто осемдесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

21.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

280
0 

3135 
10.10.2012 

3135 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020285 
по КВС. 

Имот № 020285(нула 
две нула две осем 
пет)  с площ 0.141 дка 
(сто четиридесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

15.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

280
1 

3136 
10.10.2012 

3136 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020286 
по КВС. 

Имот № 020286(нула 
две нула две осем 
шест)  с площ 0.232 
дка (двеста тридесет 
два кв.м.) 

26.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

280
2 

3137 
10.10.2012 

3137 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020290 
по КВС. 

Имот № 020290(нула 
две нула две девет 
нула)  с площ 0.158 
дка (сто петдесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

17.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

280
3 

3138 
10.10.2012 

3138 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020291 
по КВС. 

Имот № 020291(нула 
две нула две девет 
едно)  с площ 0.395 
дка (триста 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленчук. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

44.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

280
4 

3139 
10.10.2012 

3139 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020292 
по КВС. 

Имот № 020292(нула 
две нула две девет 
две)  с площ 0.123 
дка (сто двадесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

9,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

280
5 

3140 
10.10.2012 

3140 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020295 
по КВС. 

Имот № 020295(нула 
две нула две девет 
пет)  с площ 0.583 дка 
(петстотин осемдесет 
и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - изостав. 

120,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

280
6 

3141 
10.10.2012 

3141 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020300 
по КВС. 

Имот № 020300(нула 
две нула три нула 
нула)  с площ 0.417 
дка (четиристотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

51,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

280
7 

3142 
10.10.2012 

3142 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020302 
по КВС. 

Имот № 020302(нула 
две нула три нула 
две)  с площ 0.137 
дка (сто тридесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

16,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

280
8 

3143 
10.10.2012 

3143 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020306 
по КВС. 

Имот № 020306(нула 
две нула три нула 
шест)  с площ 1.904 
дка (хиляда 
деветстотин и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

394,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

280
9 

3144 
10.10.2012 

3144 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020313 
по КВС. 

Имот № 020313(нула 
две нула три едно 
три)  с площ 0.367 дка 
(триста шестдесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 

76,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V(пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

281
0 

3145 
10.10.2012 

3145 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020314 
по КВС. 

Имот № 020314(нула 
две нула три едно 
четири)  с площ 0.184 
дка (сто осемдесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

20,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

281
1 

3146 
10.10.2012 

3146 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020318 
по КВС. 

Имот № 020318(нула 
две нула три едно 
осем)  с площ 0.376 
дка (триста 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

42,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

281
2 

3147 
10.10.2012 

3147 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020321 
по КВС. 

Имот № 020321(нула 
две нула три  две 
едно)  с площ 0.320 
дка (триста и 
двадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

36.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

281
3 

3148 
10.10.2012 

3148 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020324 
по КВС. 

Имот № 020324(нула 
две нула три  две 
четири)  с площ 0.114 
дка (сто и 
четиринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

12.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

281
4 

3149 
10.10.2012 

3149 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020326 
по КВС. 

Имот № 020326(нула 
две нула три  две 
шест)  с площ 0.132 
дка (сто и 
четиринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

14,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

281
5 

3150 
10.10.2012 

3150 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020328 
по КВС. 

Имот № 020328(нула 
две нула три  две 
осем)  с площ 0.239 
дка (двеста тридесет 
и девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

18,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

281
6 

3151 
10.10.2012 

3151 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020329 
по КВС. 

Имот № 020329(нула 
две нула три  две 
девет)  с площ 0.205 
дка (двеста и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

23,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

281
7 

3152 
10.10.2012 

3152 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020330 
по КВС. 

Имот № 020330(нула 
две нула три  три 
нула)  с площ 0.157 
дка (сто петдесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

17,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

281 3153 3153 обл. Пазарджик, общ. Имот № 020332(нула 17,00 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



8 10.10.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020332 
по КВС. 

две нула три  три две)  
с площ 0.224 дка 
(двеста двадесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

281
9 

3154 
10.10.2012 

3154 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020333 
по КВС. 

Имот № 020333(нула 
две нула три  три три)  
с площ 0.091 дка 
(деветдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

6,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

282
0 

3155 
10.10.2012 

3155 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020339 
по КВС. 

Имот № 020339(нула 
две нула три  три 
девет)  с площ 0.132 
дка (сто тридесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

14,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

282
1 

3156 
10.10.2012 

3156 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020342 
по КВС. 

Имот № 020342(нула 
две нула три  четири 
две)  с площ 0.069 
дка (пестдесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

8,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

282
2 

3157 
10.10.2012 

3157 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 020345(нула 
две нула три  четири 
пет)  с площ 1.018 дка 

114,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м. Видните, имот № 020345 
по КВС. 

(хиляда и 
осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

282
3 

3158 
10.10.2012 

3158 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020347 
по КВС. 

Имот № 020347(нула 
две нула три  четири 
седем)  с площ 0.198 
дка (сто деветдесет и 
осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

22,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

282
4 

3159 
10.10.2012 

3159 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020351 
по КВС. 

Имот № 020351(нула 
две нула три  пет 
едно)  с площ 1.564 
дка (хиляда 
петстотин шестдесет 
и четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

118,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

282
5 

3160 
10.10.2012 

3160 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020352 
по КВС. 

Имот № 020352(нула 
две нула три  пет две)  
с площ 0.307 дка 
(триста и седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - зеленч. 
култура 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

37,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

282
6 

3161 
10.10.2012 

3161 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020358 
по КВС. 

Имот № 020358(нула 
две нула три  пет 
осем)  с площ 5.774 
дка (пет хиляди 
седемстотин 

438,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



седемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

282
7 

3162 
10.10.2012 

3162 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Видните, имот № 020359 
по КВС. 

Имот № 020359(нула 
две нула три  пет 
девет)  с площ 2.095 
дка (две хиляди 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

433,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

282
8 

3163 
10.10.2012 

3163 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Луковото, имот № 021001 
по КВС. 

Имот № 021001(нула 
две едно нула нула 
едно)  с площ 6.261 
дка (шест хиляди 
двеста шестдесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1 127,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

282
9 

3164 
10.10.2012 

3164 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Луковото, имот № 021010 
по КВС. 

Имот № 021010(нула 
две едно нула едно 
нула)  с площ 1.457 
дка (хиляда 
четиристотин 
петдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

20,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

283
0 

3165 
10.10.2012 

3165 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кутлините, имот № 021012 
по КВС. 

Имот № 021012(нула 
две едно нула едно 
две)  с площ 1.965 
дка (хиляда 
деветстотин 
шестдесет и пет 
кв.м.) 

76,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

283
1 

3166 
10.10.2012 

3166 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кутлините, имот № 021015 
по КВС. 

Имот № 021015(нула 
две едно нула едно 
пет)  с площ 7.801 дка 
(седем хиляди 
осемстотин и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

179,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

283
2 

3167 
10.10.2012 

3167 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Гроба", имот № 001006  по 
КВС 

Имот № 001006 (нула 
нула едно нула нула 
шест ) с площ 14.190 
дка  (четиринадесет 
хиляди сто и 
деветдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

442.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

283
3 

3168 
10.10.2012 

3168 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Гроба", имот № 001009  по 
КВС 

Имот № 001009 (нула 
нула едно нула нула 
девет) с площ 17.028 
дка  (седемнадесет 
хиляди  и двадесет и 
осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

313,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

283
4 

3169 
10.10.2012 

3169 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Малка бела стена", имот № 
003015 по КВС 

Имот № 003015 (нула 
нула три нула едно 
пет) с площ 12.880 
дка  (дванадесет 
хиляди  осемстотин и 
осемдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 

266,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

283
5 

3170 
10.10.2012 

3170 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Малка бела стена", имот № 
003030 по КВС 

Имот № 003030 (нула 
нула три нула три 
едно) с площ 11.928 
дка  (единадесет 
хиляди  деветстотин 
двадесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

418,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

283
6 

3171 
10.10.2012 

3171 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Карагьол, имот № 000129 
по КВС. 

Имот № 000129 (нула 
нула нула едно две 
девет)  с площ 0.069 
дка (шестдесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - др. 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - Х(десета) 

0,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

283
7 

3172 
10.10.2012 

3172 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Карагьол, имот № 001001 
по КВС. 

Имот № 001001 (нула 
нула едно нула нула 
едно)  с площ 8.167 
дка (осем хиляди сто 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. нас. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

1 200,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

283
8 

3174 
10.10.2012 

3174 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2165 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2165  (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
едно шест пет ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ  1 418 кв.м. 
(хиляда четиристотин 

228.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
68/01.08.2014 
г. с Йордан 
Костадинов 
Бучев 

Заповед 
№ 373 от 
20.08.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



064014 и осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

собственост 

283
9 

3175 
10.10.2012 

3175 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2162 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
064011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2162  (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
едно шест две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ  1 336 кв.м. 
(хиляда триста 
тридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

215.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
68/01.08.2014 
г. с Йордан 
Костадинов 
Бучев 

Заповед 
№ 374 от 
20.08.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

284
0 

3176 
10.10.2012 

3176 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливада Бачия, ПИ с 
идентификатор 03592.8.188 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК измен. със 
Заповед 
КД-14-13-249/23.08.2012 г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик 

Сграда с 
идентификатор 
03592.8.188.3(нула 
три пет девет две 
точка осем точка 
едно осем осем  
точка три) по КККР на 
гр. Белово със 
застроена площ 169 
кв.м.(сто шестдесет и 
девет кв.м.) 
Брой етажи - 3(три) 
Предназначение - 
вилна сграда - 
еднофамилна 
Сграда с 
идентификатор 
03592.8.188.4(нула 

18 207.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
АРД-37/15.04.
2013 г. с 
купувач 
Пламен 
Николов 
Андров 

Заповед 
№ 413 от 
15.08.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



три пет девет две 
точка осем точка 
едно осем осем  
точка четири) по 
КККР на гр. Белово 
със застроена площ 
62 кв.м.(шестдесет и 
два кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение - 
селскостопанска 
сграда 
Година на 
построяване на 
сградите - 1982 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и втора г.) 
Сградите са 
разположени в 
поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.188(нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно осем 
осем) по КККР на гр. 
Белово. 

284
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3177 
16.10.2012 

3177 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Петрова църква, имот № 
073033 по КВС 

Имот № 073033 (нула 
седем три нула три 
три) с площ 1.635 дка  
(хиляда шестотин 
тридесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

97,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

284
2 

3178 
30.10.2012 

3178 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 000470 по 
КВС 

Имот № 000470 (нула 
нула нула четири 
седем нула) с площ 
0.724 дка  
(седемстотин 
двадесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 

35,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

" гр.София 

284
3 

3179 
30.10.2012 

3179 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Шумановец, имот № 000624 
по КВС 

Имот № 000624 (нула 
нула нула шест две 
четири) с площ 3.955 
дка  (три хиляди 
деветстотин 
петдесет и пет  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

115,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

284
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3180 
30.10.2012 

3180 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 000626 по 
КВС 

Имот № 000626 (нула 
нула нула шест две 
шест) с площ 0.544 
дка  (петстотин 
четиридесет и четири 
 кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

21,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

284
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3181 
30.10.2012 

3181 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Тричковец, имот № 002015 
по КВС 

Имот № 002015 (нула 
нула две нула едно 
пет] с площ 1.976 дка  
(хиляда деветстотин 
седемдесет и шест 
в.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

40,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

284
6 

3182 
30.10.2012 

3182 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Тричковец, имот № 002023 
по КВС 

Имот № 002023 (нула 
нула две нула две 
три] с площ 1,883 дка  
(хиляда осемстотин 
осемдесет и три в.м.)  
Начин на трайно 
ползване - поляна 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

23,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



284
7 

3183 
30.10.2012 

3183 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006029 по КВС 

Имот № 006029 (нула 
нула шест нула две 
девет] с площ 4,824 
дка  (четири хиляди 
осемстотин двадесет 
и четири  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

99,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

284
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3184 
30.10.2012 

3184 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Средорът, имот № 007015 
по КВС 

Имот № 007015 (нула 
нула седем нула 
едно пет] с площ 
1,123 дка  (хиляда сто 
двадесет и три  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

39,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

284
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3185 
30.10.2012 

3185 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сеите, имот № 008046 по 
КВС 

Имот № 008046 (нула 
нула осем нула 
четири шест] с площ 
4,499 дка  (четири 
хиляди четиристотин 
деветдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

119,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

285
0 

3186 
30.10.2012 

3186 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010095 по 
КВС 

Имот № 010095 (нула 
едно нула нула девет 
пет] с площ 2,993 дка  
(две хиляди  
деветстотин 
деветдесет и три  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

79,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

285
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3187 
30.10.2012 

3187 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 

Имот № 027013 (нула 
две седем нула едно 

286,20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Воденицата, имот № 
027013 по КВС 

три] с площ 1,693 дка  
(хиляда шестотин 
деветдесет и три  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

285
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3188 
30.10.2012 

3188 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бойов рът, имот № 048002 
по КВС 

Имот № 048002 (нула 
четири осем нула 
нула две] с площ 
7,659 дка  (седем 
хиляди шестотин 
петдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

176,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

285
3 

3189 
30.10.2012 

3189 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бойов рът, имот № 
048003по КВС 

Имот № 048003 (нула 
четири осем нула 
нула три] с площ 
5,004 дка  (пет 
хиляди и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

 115,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

285
4 

3190 
30.10.2012 

3190 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
050011по КВС 

Имот № 050011 (нула 
пет нула нула едно 
едно] с площ 1,540 
дка  (хиляда 
петстотин и 
четиридесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

150,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

285
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3191 
30.10.2012 

3191 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 

Имот № 050015 (нула 
пет нула нула едно 
пет] с площ 2,999 дка  
(две хиляди 

293,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



050015по КВС деветстотин 
деветдесет и девет  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

285
6 

3192 
30.10.2012 

3192 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
050022по КВС 

Имот № 050022 (нула 
пет нула нула две 
две] с площ 0,731 дка  
(седемстотин 
тридесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

71,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

285
7 

3193 
30.10.2012 

3193 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Косовица, имот № 
060007по КВС 

Имот № 060007 (нула 
шест нула нула нула 
седем] с площ 9,929 
дка  (девет хиляди 
деветстотин 
двадесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

262,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

285
8 

3194 
30.10.2012 

3194 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
061019 по КВС 

Имот № 061019 (нула 
шест едно нула едно 
девет] с площ 5,985 
дка (пет хиляди 
деветстотин 
осемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

586,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

285
9 

3195 
30.10.2012 

3195 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
061023 по КВС 

Имот № 061023 (нула 
шест едно нула две 
три ] с площ 1,000 дка 
(хиляда кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 

98,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

286
0 

3196 
30.10.2012 

3196 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
061026 по КВС 

Имот № 061026 (нула 
шест едно нула две 
шест] с площ 3,329 
дка (три хиляди 
триста двадесет и 
девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

440,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

286
1 

3197 
30.10.2012 

3197 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
062022 по КВС 

Имот № 062022 (нула 
шест две нула две 
две] с площ 6,796 дка 
(шест хиляди 
седемстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

666,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

286
2 

3198 
30.10.2012 

3198 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
062027 по КВС 

Имот № 062027 (нула 
шест две нула две 
две] с площ 3,030 дка 
(три хиляди и 
тридесет  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

296,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

286
3 

3199 
30.10.2012 

3199 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
062030 по КВС 

Имот № 062030 (нула 
шест две нула три 
нула] с площ 2,949 
дка (две хиляди 
деветстотин 
четиридесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 

530,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

286
4 

3200 
30.10.2012 

3200 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
062036 по КВС 

Имот № 062036 (нула 
шест две нула три 
шест] с площ 1,876 
дка ( хиляда 
осемстотни 
седемдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

183,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

286
5 

3201 
30.10.2012 

3201 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 063001 
по КВС 

Имот № 063001 (нула 
шест три нула нула 
едно] с площ 4,999 
дка ( четири хиляди 
деветстотин 
деветдесет и девет  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

132,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

286
6 

3202 
30.10.2012 

3202 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 063006 
по КВС 

Имот № 063006 (нула 
шест три нула нула 
шест] с площ 1,299 
дка ( хиляда двеста 
деветдесет и девет  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

34,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

286
7 

3203 
30.10.2012 

3203 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
064011 по КВС 

Имот № 064011 (нула 
шест четири нула 
едно едно] с площ 
2,263 дка ( две 
хиляди двеста 
шестдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 

221,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

286
8 

3204 
30.10.2012 

3204 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 065006 
по КВС 

Имот № 065006 (нула 
шест пет нула нула 
шест] с площ 3,546 
дка ( три хиляди 
петстотин 
четиридесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

93,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

286
9 

3205 
30.10.2012 

3205 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 065007 
по КВС 

Имот № 065007 (нула 
шест пет нула нула 
седем] с площ 1,000 
дка ( хиляда  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

26,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

287
0 

3206 
30.10.2012 

3206 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 067002 
по КВС 

Имот № 067002 (нула 
шест седем нула 
нула две] с площ 
2,077 дка ( две 
хиляди седемдесет и 
седем  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

150,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

287
1 

3207 
30.10.2012 

3207 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 067010 
по КВС 

Имот № 067010 (нула 
шест седем нула 
едно нула] с площ 
1,998 дка (хиляда 
деветстотин 
деветдесет и осем  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

80,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІІІ (осма) " гр.София 

287
2 

3208 
30.10.2012 

3208 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 067023 
по КВС 

Имот № 067023 (нула 
шест седем нула две 
три ] с площ 5,199 дка 
(пет хиляди сто  
деветдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

209,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

287
3 

3209 
30.10.2012 

3209 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 067032 
по КВС 

Имот № 067032 (нула 
шест седем нула три 
две] с площ 2,065 дка 
(две хиляди  
шестдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

83,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

287
4 

3210 
30.10.2012 

3210 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 069009 
по КВС 

Имот № 069009 (нула 
шест девет нула нула 
девет] с площ 4,892 
дка (четири хиляди 
осемстотин 
деветдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

196,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

287
5 

3211 
30.10.2012 

3211 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 069012 
по КВС 

Имот № 069012 (нула 
шест девет нула едно 
две] с площ 0,801 дка 
(осемстотин и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

32,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

287 3212 3212 обл. Пазарджик, общ. Имот № 069013 (нула 147,80 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



6 30.10.2012 Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 069013 
по КВС 

шест девет нула едно 
три] с площ 3,671 дка 
(три хиляди шестотин 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

287
7 

3213 
30.10.2012 

3213 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 074008 
по КВС 

Имот № 074008 (нула 
седем четири нула 
нула осем] с площ 
5,041 дка (пет хиляди 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

202,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

287
8 

3214 
30.10.2012 

3214 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 074009 
по КВС 

Имот № 074009 (нула 
седем четири нула 
нула девет] с площ 
6,798 дка (шест 
хиляди седемстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

273,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

287
9 

3215 
30.10.2012 

3215 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 075012 
по КВС 

Имот № 075012 (нула 
седем пет нула едно 
две] с площ 1,401 дка 
(хиляда четиристотин 
и един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

37,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

288
0 

3217 
30.10.2012 

3217 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 

Имот № 076002 (нула 
седем шест нула 
нула две] с площ 

68,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Митрово ниве, имот № 
076002 по КВС 

1,701 дка (хиляда 
седемстотин  и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

288
1 

3218 
30.10.2012 

3218 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
076004 по КВС 

Имот № 076004 (нула 
седем шест нула 
нула четири] с площ 
1,035 дка (хиляда 
тридесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

41,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

288
2 

3219 
30.10.2012 

3219 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
076005 по КВС 

Имот № 076005 (нула 
седем шест нула 
нула пет] с площ 
1,501 дка (хиляда 
петстотин и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

60,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

288
3 

3220 
30.10.2012 

3220 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
076015 по КВС 

Имот № 076015 (нула 
седем шест нула 
едно пет] с площ 
1,551 дка (хиляда 
петстотин петдесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

62,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

288
4 

3221 
30.10.2012 

3221 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
076017 по КВС 

Имот № 076017 (нула 
седем шест нула 
едно седем] с площ 
2,501 дка (две хиляди 
петстотин и един 

100,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

288
5 

3222 
30.10.2012 

3222 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
076025 по КВС 

Имот № 076025 (нула 
седем шест нула две 
пет] с площ 1,632 дка 
(хиляда шестотин 
тридесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

65,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

288
6 

3223 
30.10.2012 

3223 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
077001 по КВС 

Имот № 077001 (нула 
седем седем нула 
нула едно] с площ 
1,380 дка (хиляда 
триста и осемдесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

55,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

288
7 

3224 
30.10.2012 

3224 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
078001 по КВС 

Имот № 078001 (нула 
седем осем нула 
нула едно] с площ 
1,452 дка (хиляда 
четиристотин 
петдесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

58,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

288
8 

3225 
30.10.2012 

3225 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
079003 по КВС 

Имот № 079003 (нула 
седем девет нула 
нула три] с площ 
1,500 дка (хиляда и 
петстотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 

147,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

288
9 

3226 
30.10.2012 

3226 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
079007 по КВС 

Имот № 079007 (нула 
седем девет нула 
нула седем] с площ 
1,999 дка (хиляда 
деветстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

195,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

289
0 

3227 
30.10.2012 

3227 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
079019 по КВС 

Имот № 079019 (нула 
седем девет нула 
едно девет] с площ 
1,600 дка (хиляда и 
шестотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

156,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

289
1 

3228 
30.10.2012 

3228 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
079026 по КВС 

Имот № 079026 (нула 
седем девет нула две 
шест] с площ 2,231 
дка (две хиляди 
двеста тридесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

401,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

289
2 

3229 
30.10.2012 

3229 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
079029 по КВС 

Имот № 079029 (нула 
седем девет нула две 
девет] с площ 1,857 
дка (хиляда 
осемстотин петдесет 
и седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 

334,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

289
3 

3230 
30.10.2012 

3230 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Методин, имот № 086009 
по КВС 

Имот № 086009 (нула 
осем шест нула нула 
девет] с площ 0,213 
дка (двеста и 
тринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

5,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

289
4 

3231 
30.10.2012 

3231 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Методин, имот № 086015 
по КВС 

Имот № 086015 (нула 
осем шест нула едно 
пет] с площ 0,200 дка 
(двеста кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

5,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

289
5 

3232 
30.10.2012 

3232 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Методин, имот № 086024 
по КВС 

Имот № 086024 (нула 
осем шест нула две 
четири] с площ 0,318 
дка (триста и 
осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

7,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

289
6 

3233 
30.10.2012 

3233 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Методин, имот № 086056 
по КВС 

Имот № 086056 (нула 
осем шест нула пет 
шест] с площ 5,303 
дка (пет хиляди 
триста и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

206,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

289
7 

3234 
30.10.2012 

3234 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орляк, имот № 087006 по 
КВС 

Имот № 087006 (нула 
осем седем нула 
нула шест] с площ 
3,004 дка (три хиляди 
и четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

79,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

289
8 

3235 
30.10.2012 

3235 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орляк, имот № 087008 по 
КВС 

Имот № 087008 (нула 
осем седем нула 
нула осем] с площ 
3,000 дка (три хиляди 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

79,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

289
9 

3236 
30.10.2012 

3236 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орляк, имот № 087016 по 
КВС 

Имот № 087016 (нула 
осем седем нула 
едно шест] с площ 
0,809 дка 
(осемстотин и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

36,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

290
0 

3237 
30.10.2012 

3237 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орляк, имот № 087038 по 
КВС 

Имот № 087038 (нула 
осем седем нула три 
осем] с площ 1,000 
дка (хиляда кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

23,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

290 3238 3238 обл. Пазарджик, общ. Имот № 087044 (нула 61,30 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



1 30.10.2012 Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орляк, имот № 087044 по 
КВС 

осем седем нула 
четири четири] с 
площ 2,667 дка (две 
хиляди шестотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

290
2 

3239 
30.10.2012 

3239 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орляк, имот № 087051 по 
КВС 

Имот № 087051 (нула 
осем седем нула пет 
едно] с площ 1,182 
дка (хиляда сто 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

31,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

290
3 

3240 
30.10.2012 

3240 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орляк, имот № 087074 по 
КВС 

Имот № 087074 (нула 
осем седем нула 
седем четири] с площ 
0,632 дка (шестотин 
тридесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

16,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

290
4 

3241 
30.10.2012 

3241 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Методин, имот № 088010 
по КВС 

Имот № 088010 (нула 
осем осем нула едно 
нула] с площ 2,949 
дка (две хиляди 
деветстотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

530,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

290
5 

3242 
30.10.2012 

3242 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 

Имот № 089017 (нула 
осем девет нула едно 

411,70 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Пипонкьовец, имот № 
089017 по КВС 

седем] с площ 4,201 
дка (четири хиляди 
двеста и един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

290
6 

3243 
30.10.2012 

3243 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Пипонкьовец, имот № 
088036 по КВС 

Имот № 089036 (нула 
осем девет нула три 
шест] с площ 0,799 
дка (седемстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

78,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

290
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3244 
30.10.2012 

3244 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Пипонкьовец, имот № 
089037 по КВС 

Имот № 089037(нула 
осем девет нула три 
седем] с площ 0,590 
дка (петстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

57,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

290
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3245 
30.10.2012 

3245 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Пипонкьовец, имот № 
089048 по КВС 

Имот № 089048(нула 
осем девет нула 
четири осем] с площ 
2,923 дка (две хиляди 
деветстотин 
двадесет и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

286,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

290
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3246 
30.10.2012 

3246 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Пипонкьовец, имот № 

Имот № 089055(нула 
осем девет нула пет 
пет] с площ 1,700 дка 
(хиляда и 

166,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



089055 по КВС седемстотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

291
0 

3248 
30.10.2012 

3248 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Джуров рог, имот № 
093008 по КВС 

Имот № 093008(нула 
девет три нула нула 
осем] с площ 0,200 
дка (двеста кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

17,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

291
1 

3249 
30.10.2012 

3249 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Джуров рог, имот № 
093061 по КВС 

Имот № 093061(нула 
девет три нула шест 
едно] с площ 1,999 
дка (хиляда 
деветстотин 
деветдесет и девет  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

195,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

291
2 

3250 
30.10.2012 

3250 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Джуров рог, имот № 
094001 по КВС 

Имот № 094001(нула 
девет четири нула 
нула едно] с площ 
5,116 дка (пет хиляди 
сто и шестнадесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

337,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

291
3 

3251 
30.10.2012 

3251 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Джуров рог, имот № 
094016 по КВС 

Имот № 094016(нула 
девет четири нула 
едно шест] с площ 
6,500 дка (шест 
хиляди и петстотин 
кв.м.) 

429,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

291
4 

3252 
30.10.2012 

3252 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095005 по КВС 

Имот № 095005(нула 
девет пет нула нула 
пет] с площ 1,418 дка 
(хиляда четиристотин 
и осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

37,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

291
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3253 
30.10.2012 

3253 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095007 по КВС 

Имот № 095007(нула 
девет пет нула нула 
седем] с площ 0,767 
дка (седемстотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

20,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

291
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3254 
30.10.2012 

3254 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095008 по КВС 

Имот № 095008(нула 
девет пет нула нула 
осем] с площ 6,197 
дка (шест хиляди сто 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

163,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

291
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3255 
30.10.2012 

3255 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095010 по КВС 

Имот № 095010(нула 
девет пет нула едно 
нула)  с площ 1,058 
дка (хиляда петдесет 
и осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

28,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

291
8 

3256 
30.10.2012 

3256 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095014 по КВС 

Имот № 095014(нула 
девет пет нула едно 
четири)  с площ 1,674 
дка (хиляда шестотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

44,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

291
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3257 
30.10.2012 

3257 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095015 по КВС 

Имот № 095015(нула 
девет пет нула едно 
пет)  с площ 5,254 дка 
(пет хиляди двеста 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

139,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

292
0 

3258 
30.10.2012 

3258 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095016 по КВС 

Имот № 095016(нула 
девет пет нула едно 
шест)  с площ 3,001 
дка (три хиляди и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

79,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

292
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3259 
30.10.2012 

3259 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095025 по КВС 

Имот № 095025(нула 
девет пет нула две 
пет)  с площ 0,804 дка 
(осемстотин и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

21,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



производство
" гр.София 

292
2 

3260 
30.10.2012 

3260 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095026 по КВС 

Имот № 095026(нула 
девет пет нула две 
шест)  с площ 0,548 
дка (петстотин 
четиридесет  и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

14,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

292
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3261 
30.10.2012 

3261 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095028 по КВС 

Имот № 095028(нула 
девет пет нула две 
осем)  с площ 0,275 
дка (двеста 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

7,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

292
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3262 
30.10.2012 

3262 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095032 по КВС 

Имот № 095032(нула 
девет пет нула три 
две)  с площ 1,117 
дка (хиляда сто и 
седемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

29,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

292
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3263 
30.10.2012 

3263 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095034 по КВС 

Имот № 095034(нула 
девет пет нула три 
четири)  с площ 1,349 
дка (хиляда триста 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

31,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



292
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3264 
30.10.2012 

3264 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095036 по КВС 

Имот № 095036(нула 
девет пет нула три 
шест)  с площ 2,293 
дка (две хиляди 
двеста деветдесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

60,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

292
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3265 
30.10.2012 

3265 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095038 по КВС 

Имот № 095038(нула 
девет пет нула три 
осем)  с площ 3,729 
дка (три хиляди 
седемстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

98,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

292
8 

3266 
30.10.2012 

3266 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
096009 по КВС 

Имот № 096009(нула 
девет шест нула нула 
девет)  с площ 2,401 
дка (две хиляди 
четиристотин и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

63,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

292
9 

3267 
12.10.2012 

3267 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
096012 по КВС 

Имот № 096012(нула 
девет шест нула едно 
две)  с площ 5,401 
дка (пет хиляди 
четиристотин и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

142,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

293
0 

3268 
30.10.2012 

3268 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 

Имот № 096015(нула 
девет шест нула едно 

28,00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
096015 по КВС 

пет)  с площ 1,060 дка 
(хиляда и шестдесет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

293
1 

3269 
30.10.2012 

3269 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
096016 по КВС 

Имот № 096016(нула 
девет шест нула едно 
шест)  с площ 5,999 
дка (пет хиляди 
деветстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

158,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

293
2 

3270 
30.10.2012 

3270 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
096017 по КВС 

Имот № 096017(нула 
девет шест нула едно 
седем)  с площ 6,602 
дка (шест хиляди 
шестотин и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

174,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

293
3 

3271 
30.10.2012 

3271 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
096019 по КВС 

Имот № 096019(нула 
девет шест нула едно 
девет)  с площ 2,800 
дка (две хиляди и 
осемстотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

64,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

293
4 

3272 
30.10.2012 

3272 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 

Имот № 096021(нула 
девет шест нула две 
едно)  с площ 2,700 
дка (две хиляди и 

62,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



096021 по КВС седемстотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

293
5 

3273 
30.10.2012 

3273 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
096024 по КВС 

Имот № 096024(нула 
девет шест нула две 
четири)  с площ 5,018 
дка (пет хиляди и 
осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

132,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

293
6 

3274 
30.10.2012 

3274 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
096025 по КВС 

Имот № 096025(нула 
девет шест нула две 
пет)  с площ 4,600 дка 
(четири хиляди и 
шестотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

121,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

293
7 

3275 
30.10.2012 

3275 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Раковичко бърдо", имот № 
096031 по КВС 

Имот № 096031 (нула 
девет шест нула три 
едно) с площ 1.199 
дка  (хиляда сто 
деветдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

31,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

293
8 

3276 
30.10.2012 

3276 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Раковичко бърдо", имот № 
096038 по КВС 

Имот № 096038 (нула 
девет шест нула три 
осем) с площ 0.699 
дка  (шестотин 
деветдесет и девет 
кв.м.)  

16,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

293
9 

3277 
30.10.2012 

3277 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Раковичко бърдо", имот № 
096039 по КВС 

Имот № 096039 (нула 
девет шест нула три 
девет) с площ 0.863 
дка  (осемстотин 
шестдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

19,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

294
0 

3278 
30.10.2012 

3278 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Раковичко бърдо", имот № 
096043 по КВС 

Имот № 096043 (нула 
девет шест нула 
четири три) с площ 
2.899 дка  (две 
хиляди осемстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

66,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

294
1 

3279 
30.10.2012 

3279 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Раковичко бърдо", имот № 
096059 по КВС 

Имот № 096059 (нула 
девет шест нула пет 
девет) с площ 0.330 
дка  (триста и 
тридесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

7,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

294
2 

3280 
30.10.2012 

3280 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097004 по 
КВС 

Имот № 097004 (нула 
девет седем нула 
нула четери) с площ 
3.505 дка  (три 
хиляди петстотин и 
пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 

136,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

294
3 

3281 
30.10.2012 

3281 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097020 по 
КВС 

Имот № 097020 (нула 
девет седем нула две 
нула) с площ 1.797 
дка  (хиляда 
седемстотин 
деветдеесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

41,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

294
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3282 
30.10.2012 

3282 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097021 по 
КВС 

Имот № 097021 (нула 
девет седем нула две 
едно) с площ 1.602 
дка  (хиляда 
шестстотин и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

36,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

294
5 

3283 
30.10.2012 

3283 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097038 по 
КВС 

Имот № 097038 (нула 
девет седем нула три 
осем) с площ 5.120 
дка  (пет хиляди сто и 
двадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

117,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

294
6 

3284 
30.10.2012 

3284 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097040 по 
КВС 

Имот № 097040 (нула 
девет седем нула 
четири нула) с площ 
2.342 дка  (две 
хиляди триста 
четиридесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

53,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

производство
" гр.София 

294
7 

3285 
30.10.2012 

3285 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097049 по 
КВС 

Имот № 097049 (нула 
девет седем нула 
четири девет) с площ 
3.807 дка  (три 
хиляди осемстотин и 
седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

87,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

294
8 

3286 
30.10.2012 

3286 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097050 по 
КВС 

Имот № 097050 (нула 
девет седем нула пет 
нула) с площ 5.000 
дка  (пет хиляди 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

115,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

294
9 

3287 
30.10.2012 

3287 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097068 по 
КВС 

Имот № 097068 (нула 
девет седем нула 
шест осем) с площ 
9.297 дка  (девет 
хиляди двеста 
деветдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

213,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

295
0 

3288 
30.10.2012 

3288 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097073 по 
КВС 

Имот № 097073 (нула 
девет седем нула 
седем три) с площ 
7.343 дка  (седем 
хиляди триста 
четиридесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

168,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



295
1 

3289 
30.10.2012 

3289 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097074 по 
КВС 

Имот № 097074 (нула 
девет седем нула 
седем четири) с площ 
7.001 дка  (седем 
хиляди и един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

161,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

295
2 

3290 
30.10.2012 

3290 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097079 по 
КВС 

Имот № 097079 (нула 
девет седем нула 
седем девет) с площ 
1.301 дка  (хиляда 
триста и един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

29,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

295
3 

3291 
30.10.2012 

3291 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097081 по 
КВС 

Имот № 097081 (нула 
девет седем нула 
осем едно) с площ 
3.665 дка  (три 
хиляди шестстотин 
шестдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

84,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

295
4 

3292 
30.10.2012 

3292 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097085 по 
КВС 

Имот № 097085 (нула 
девет седем нула 
осем пет) с площ 
9.034 дка  (девет 
хиляди тридесет и 
четири кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

207,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

295
5 

3293 
30.10.2012 

3293 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 

Имот № 097095 (нула 
девет седем нула 

117,40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097095 по 
КВС 

девет пет) с площ 
3.009 дка  (три 
хиляди и девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

295
6 

3294 
30.10.2012 

3294 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Обръша", имот № 097096 по 
КВС 

Имот № 097096 (нула 
девет седем нула 
девет шест) с площ 
9.290 дка  (девет 
хиляди двеста и 
деветдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

362,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

295
7 

3295 
30.10.2012 

3295 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Митрово ниве", имот № 
000230 по КВС 

Имот № 000230 (нула 
нула нула две три 
нула) с площ 1.097 
дка  (хиляда 
деветдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

42,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

295
8 

3296 
30.10.2012 

3296 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Митрово ниве", имот № 
000231 по КВС 

Имот № 000231 (нула 
нула нула две три 
едно) с площ 0.349 
дка  (триста 
четиридесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

13,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

295
9 

3297 
30.10.2012 

3297 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Митрово ниве", имот № 

Имот № 000321 (нула 
нула нула три две 
едно) с площ 0.423 
дка  (четиристотин 

19,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



000321 по КВС двадесет и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

296
0 

3298 
30.10.2012 

3298 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Сапункьовец, имот № 000415 
по КВС 

Имот № 000415 (нула 
нула нула четири 
едно пет) с площ 
0.903 дка  
(деветстотин и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

28,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

296
1 

3299 
30.10.2012 

3299 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.961 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.961  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
шест едно ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
4699 кв.м. (четири 
хиляди шестотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

317,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

296
2 

3300 
30.10.2012 

3300 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.969 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.969  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
шест девет ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
8991 кв.м. (осем 
хиляди деветстотин 
деветдесет и един 

606,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

производство
" гр.София 

296
3 

3301 
30.10.2012 

3301 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.972 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053031 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.972  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
седем две ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5827 кв.м. (пет 
хиляди осемстотин 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

393,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

296
4 

3302 
30.10.2012 

3302 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.982 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053041 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.982  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
осем две ) по КККР на 
гр. Белово с площ 
7201 кв.м. (седем 
хиляди двеста и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

486,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

296 3303 3303 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 476,60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



5 30.10.2012 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.987 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053046 

идентификатор 
03592.3.987  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
осем седем ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
7060 кв.м. (седем 
хиляди и шестдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

296
6 

3304 
30.10.2012 

3304 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1001 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053061 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1001  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула нула едно ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4819 кв.м. 
(четири хиляди 
осемстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

325,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

296
7 

3305 
30.10.2012 

3305 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1012 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053072 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1012  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула едно две ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4393 кв.м. 
(четири хиляди 
триста деветдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 

296,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

296
8 

3306 
30.10.2012 

3306 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.694 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054153 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.694  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
шест девет четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 7288 кв.м. 
(седем хиляди двеста 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

209,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

296
9 

3307 
15.10.2012 

3307 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.711 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054171 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.711  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
седем едно едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5892 кв.м. (пет 
хиляди осемстотин 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

169,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

297
0 

3308 
30.10.2012 

3308 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

134,80 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1143 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054029 

03592.3.1143  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно четири три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4690 кв.м. 
(четири хиляди 
шестотин и  
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

297
1 

3309 
30.10.2012 

3309 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1155 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054041 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1155  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно пет пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
7722 кв.м. (седем 
хиляди седемстотин 
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

239,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

297
2 

3310 
30.10.2012 

3310 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1158 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054044 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1158  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно пет осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 6805 кв.м. 
(шест хиляди 
осемстотин и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

195,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

297
3 

3311 
30.10.2012 

3311 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1184 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054072 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1184  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно осем четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4599 кв.м. 
(четири хиляди 
петстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

132,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

297
4 

3312 
30.10.2012 

3312 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1200 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054088 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1200  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две нула нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 9848 кв.м. 
(девет хиляди 
осемстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

283,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

297 3313 3313 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 152,40 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



5 30.10.2012 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1201 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054089 

идентификатор 
03592.3.1201  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две нула  едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 8708 кв.м. 
(осем хиляди 
седемстотин и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

297
6 

3314 
30.10.2012 

3314 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1220 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054108 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1220  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две две нула ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4793 кв.м. 
(четири хиляди 
седемстотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

137,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 87 от 
09.04.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

297
7 

3315 
30.10.2012 

3315 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.949 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.949  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
четири девет ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5050 кв.м. ( пет 
хиляди и петдесет 
кв.м.) 

340,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

производство
" гр.София 

297
8 

3316 
12.11.2012 

3316 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Митрово ниве", имот № 
000106 по КВС 

Имот № 000106 (нула 
нула нула едно нула 
шест) с площ 2.418 
дка  (две хиляди 
четиристотин и 
осемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

55,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

297
9 

3317 
12.11.2012 

3317 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Русево бърдо", имот № 
000156 по КВС 

Имот № 000156 (нула 
нула нула едно пет 
шест) с площ 5.044 
дка  (пет хиляди 
четиридесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

262,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

298
0 

3319 
12.11.2012 

3319 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Раковица", имот № 000628 
по КВС 

Имот № 000628 (нула 
нула нула шест две 
осем) с площ 1.585 
дка  (хиляда 
петстотин осемдесет 
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

61,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

298
1 

3320 
12.11.2012 

3320 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Раковица", имот № 000638 
по КВС 

Имот № 000638 (нула 
нула нула шест три 
осем) с площ 1.238 
дка  (хиляда двеста 
тридесет и осем 

48,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

298
2 

3321 
12.11.2012 

3321 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Раковица", имот № 003024 
по КВС 

Имот № 003024 (нула 
нула три нула две 
четири) с площ 1.484 
дка  (хиляда 
четиристотин 
осемдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

52,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

298
3 

3322 
12.11.2012 

3322 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
"Бела стена", имот № 004076 
по КВС 

Имот № 004076 (нула 
нула четири нула 
седем шест) с площ 
1.673 дка  (хиляда 
шестотин 
седемдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

58,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

298
4 

3323 
12.11.2012 

3323 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Средорът, имот № 007014 по 
КВС 

Имот № 007014 (нула 
нула седем нула 
едно четири) с площ 
0.794 дка  
(седемдстотин 
деветдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

27,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

298
5 

3324 
12.11.2012 

3324 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 

Имот № 008045 (нула 
нула осем нула 
четири пет) с площ 
0.630 дка  (шестотин 

28,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



008045 по КВС и тридесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

298
6 

3325 
12.11.2012 

3325 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Филипово бърдо, имот № 
008108 по КВС 

Имот № 008108 (нула 
нула осем едно нула 
осем) с площ 6.681 
дка  (шест хиляди 
шестотин осемдесет 
и един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

299,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

298
7 

3326 
12.11.2012 

3326 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Орниче, имот № 009002 по 
КВС 

Имот № 009002 (нула 
нула девет нула нула 
две) с площ 3.437 дка  
(три хиляди 
четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

120,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

298
8 

3327 
12.11.2012 

3327 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Орниче, имот № 009003 по 
КВС 

Имот № 009003 (нула 
нула девет нула нула 
три) с площ 5.112 дка  
(пет хиляди сто и 
дванадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

105,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

298
9 

3328 
12.11.2012 

3328 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022034 по 
КВС 

Имот № 022034 (нула 
две две нула три 
четири) с площ 0.245 
дка  (двеста 
четиридесет и пет 

51,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

299
0 

3329 
12.11.2012 

3329 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026048 по 
КВС 

Имот № 026048 (нула 
две шест нула четири 
осем) с площ 0.319 
дка  (триста и 
деветнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

74,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

299
1 

3330 
12.11.2012 

3330 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026051 по 
КВС 

Имот № 026051 (нула 
две шест нула пет 
едно) с площ 1.112 
дка  (хиляда сто и 
дванадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

93,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

299
2 

3331 
12.11.2012 

3331 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026052 по 
КВС 

Имот № 026052 (нула 
две шест нула пет 
две) с площ 4.497 дка  
(четири хиляди 
четиристотин 
деветдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

1052,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

299
3 

3332 
12.11.2012 

3332 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026054 по 

Имот № 026054 (нула 
две шест нула пет 
четири) с площ 0.833 
дка  (осемстотин 

194,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



КВС тридесет и три.кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

299
4 

3333 
12.11.2012 

3333 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026055 по 
КВС 

Имот № 026055 (нула 
две шест нула пет 
пет) с площ 1.391 дка  
(хиляда триста 
деветдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

116,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

299
5 

3334 
12.11.2012 

3334 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Воденицата, имот № 027001 
по КВС 

Имот № 027001 (нула 
две седем нула нула 
едно) с площ 0.562 
дка  (петстотин 
шестдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

52,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

299
6 

3335 
12.11.2012 

3335 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Воденицата, имот № 027005 
по КВС 

Имот № 027005 (нула 
две седем нула нула 
пет) с площ 5.306 дка  
(пет хиляди триста и 
шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

494,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

299
7 

3336 
12.11.2012 

3336 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Воденицата, имот № 027009 
по КВС 

Имот № 027009 (нула 
две седем нула нула 
девет) с площ 0.197 
дка  (сто деветдесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 

18,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

299
8 

3337 
12.11.2012 

3337 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Воденицата, имот № 027012 
по КВС 

Имот № 027012 (нула 
две седем нула едно 
две) с площ 0.589 дка  
(петстотин осемдесет 
и девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

54,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

299
9 

3338 
12.11.2012 

3338 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Воденицата, имот № 028004 
по КВС 

Имот № 028004 (нула 
две осем нула нула 
четири) с площ 0.566 
дка  (петстотин 
шестдесет и шесст 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

52,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

300
0 

3339 
12.11.2012 

3339 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Воденицата, имот № 028006 
по КВС 

Имот № 028006 (нула 
две осем нула нула 
шест) с площ 1.506 
дка  (хиляда 
петстотин и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

140,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

300
1 

3340 
12.11.2012 

3340 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
029001 по КВС 

Имот № 029001 (нула 
две девет нула нула 
едно) с площ 0.193 
дка (сто деветдесет и 
три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

5,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

300
2 

3341 
12.11.2012 

3341 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 029002 
по КВС 

Имот № 029002 (нула 
две девет нула нула 
две) с площ 0.336 дка 
(триста тридесет и 
шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

17,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

300
3 

3342 
12.11.2012 

3342 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 029004 
по КВС 

Имот № 029004 (нула 
две девет нула нула 
четири) с площ 5.456 
дка (пет хиляди 
четиристотин 
петдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

156,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

300
4 

3343 
12.11.2012 

3343 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 029016 
по КВС 

Имот № 029016 (нула 
две девет нула едно 
шест) с площ 1.013 
дка (хиляда и 
тринадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

29,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

300
5 

3344 
12.11.2012 

3344 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 029017 
по КВС 

Имот № 029017 (нула 
две девет нула едно 
седем) с площ 0.729 
дка (седемстотин 
двадесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

21,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ(девета) производство
" гр.София 

300
6 

3345 
12.11.2012 

3345 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 029021 
по КВС 

Имот № 029021 (нула 
две девет нула две 
едно) с площ 2.375 
дка (две хиляди 
триста седемдесет и 
пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

115,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

300
7 

3346 
12.11.2012 

3346 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 029026 
по КВС 

Имот № 029026 (нула 
две девет нула две 
шест)  с площ 0.812 
дка (осемстотин и 
дванадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

23,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

300
8 

3347 
12.11.2012 

3347 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 029029 
по КВС 

Имот № 029029 (нула 
две девет нула две 
девет)  с площ 0.336 
дка (триста тридесет 
и шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

9,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

300
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3348 
12.11.2012 

3348 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 030001 
по КВС 

Имот № 030001 (нула 
три нула нула нула 
едно)  с площ 2.432 
дка (две хиляди 
четиристотин 
тридесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

446,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



301
0 

3349 
12.11.2012 

3349 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 030003 
по КВС 

Имот № 030003 (нула 
три нула нула нула 
три)  с площ 1.153 дка 
(хиляда сто петдесет 
и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

194,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

301
1 

3350 
12.11.2012 

3350 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 030004 
по КВС 

Имот № 030004 (нула 
три нула нула нула 
четири)  с площ 0.280 
дка (двеста и 
осемдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

26,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

301
2 

3351 
12.11.2012 

3351 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 030006 
по КВС 

Имот № 030006 (нула 
три нула нула нула 
шест)  с площ 1.838 
дка (хиляда 
осемстотин тридесет 
и осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

171,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

301
3 

3352 
12.11.2012 

3352 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 030007 
по КВС 

Имот № 030007 (нула 
три нула нула нула 
седем)  с площ 1.449 
дка (хиляда 
четиристотин 
четиридесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

135,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

301
4 

3353 
12.11.2012 

3353 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 

Имот № 030015 (нула 
три нула нула едно 

364,40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 030015 
по КВС 

пет)  с площ 3.914 дка 
(три хиляда 
деветстотин и 
четиринадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

301
5 

3354 
12.11.2012 

3354 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 030016 
по КВС 

Имот № 030016 (нула 
три нула нула едно 
шест)  с площ 0.295 
дка (двеста 
деветдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

54,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

301
6 

3355 
12.11.2012 

3355 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 031003 
по КВС 

Имот № 031003 (нула 
три едно нула нула 
три)  с площ 3.884 дка 
(три хиляди 
осемстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

361,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

301
7 

3357 
12.11.2012 

3357 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 033005 
по КВС 

Имот № 033005 (нула 
три три нула нула 
пет)  с площ 2.258 дка 
(две хиляди двеста 
петдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

101,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

301
8 

3358 
12.11.2012 

3358 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 033008 

Имот № 033008(нула 
три три нула нула 
осем)  с площ 2.975 
дка (две хиляди 

78,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



по КВС деветстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

301
9 

3359 
12.11.2012 

3359 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 033013 
по КВС 

Имот № 033013(нула 
три три нула едно 
три)  с площ 5.278 дка 
(пет хиляди двеста 
седемдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

151,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

302
0 

3360 
12.11.2012 

3360 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 034004 
по КВС 

Имот № 034004 (нула 
три четири нула нула 
четири)  с площ 0.381 
дка (триста 
осемдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

18,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

302
1 

3361 
12.11.2012 

3361 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 034009 
по КВС 

Имот № 034009 (нула 
три четири нула нула 
девет)  с площ 6.885 
дка (шест хилляди 
осемстотин 
осемдесет и пет  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

197,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

302
2 

3362 
12.11.2012 

3362 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 034011 
по КВС 

Имот № 034011 (нула 
три четири нула едно 
едно)  с площ 3.182 
дка (три хилляди сто 
осемдесет и два 
кв.м.)  

91,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

302
3 

3363 
12.11.2012 

3363 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 034014 
по КВС 

Имот № 034014 (нула 
три четири нула едно 
четири)  с площ 3.154 
дка (три хиляди сто 
петдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

141,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

302
4 

3364 
12.11.2012 

3364 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 034017 
по КВС 

Имот № 034017 (нула 
три четири нула едно 
седем)  с площ 3.988 
дка (три хиляди 
деветстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

105,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

302
5 

3365 
12.11.2012 

3365 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 034020 
по КВС 

Имот № 034020 (нула 
три четири нула две 
нула)  с площ 2.379 
дка (две хиляди 
триста седемдесет и 
девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

106,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

302
6 

3366 
12.11.2012 

3366 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 034022 
по КВС 

Имот № 034022 (нула 
три четири нула две 
две)  с площ 0.626 
дка (шестотин 
двадесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 

28,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

302
7 

3367 
12.11.2012 

3367 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 034023 
по КВС 

Имот № 034023 (нула 
три четири нула две 
три)  с площ 4.815 дка 
(четири хиляди 
осемстотин и 
петнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

127,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

302
8 

3368 
12.11.2012 

3368 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Олювар, имот № 036001 по 
КВС 

Имот № 036001 (нула 
три шест нула нула 
едно)  с площ 1.100 
дка (хиляда и сто 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

186,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

302
9 

3369 
12.11.2012 

3369 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Олювар, имот № 036002 по 
КВС 

Имот № 036002 (нула 
три шест нула нула 
две)  с площ 1.326 
дка (хиляда триста 
двадесет  и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

123,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

303
0 

3370 
12.11.2012 

3370 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Олювар, имот № 036006 по 
КВС 

Имот № 036006 (нула 
три шест нула нула 
шест)  с площ 0.729 
дка (седемстотин 
двадесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

67,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІ (шеста) производство
" гр.София 

303
1 

3371 
12.11.2012 

3371 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Олювар, имот № 036015 по 
КВС 

Имот № 036015 (нула 
три шест нула едно 
пет)  с площ 1.188 дка 
(хиляда сто 
осемдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

120,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

303
2 

3372 
12.11.2012 

3372 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Митрово ниве, имот № 
037001 по КВС 

Имот № 037001 (нула 
три седем нула нула 
едно)  с площ 1.202 
дка (хиляда двеста и 
два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

31,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

303
3 

3373 
12.11.2012 

3373 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Олювар, имот № 038002 по 
КВС 

Имот № 038002 (нула 
три осем нула нула 
две)  с площ 0.447 
дка (четиристотин 
четиридесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

303
4 

3374 
12.11.2012 

3374 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горни лъки, имот № 
039002 по КВС 

Имот № 039002 (нула 
три девет нула нула 
две)  с площ 1.963 
дка (хиляда 
деветстотин 
шестдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

182,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



303
5 

3375 
12.11.2012 

3375 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Русево бърдо, имот № 
040001 по КВС 

Имот № 040001 (нула 
четири нула нула 
нула едно)  с площ 
2.662 дка (две хиляди 
шестотин шестдесет 
и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

119,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

303
6 

3376 
12.11.2012 

3376 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Русево бърдо, имот № 
040004 по КВС 

Имот № 040004 (нула 
четири нула нула 
нула четири)  с площ 
0.634 дка (шестотин 
тридесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

28,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

303
7 

3377 
12.11.2012 

3377 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041005 
по КВС 

Имот № 041005 (нула 
четири едно нула 
нула пет)  с площ 
1.504 дка (хиляда 
петстотин и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

254,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

303
8 

3378 
12.11.2012 

3378 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041009 
по КВС 

Имот № 041009 (нула 
четири едно нула 
нула девет)  с площ 
3.697 дка (три хиляди 
шестотин деветдесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

625,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

303
9 

3379 
12.11.2012 

3379 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 041010 (нула 
четири едно нула 

439,20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041010 
по КВС 

едно нула)  с площ 
2.598 дка (две хиляди 
петстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

304
0 

3380 
12.11.2012 

3380 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041011 
по КВС 

Имот № 041011 (нула 
четири едно нула 
едно едно)  с площ 
1.085 дка (хиляда 
осемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

183,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

304
1 

3381 
12.11.2012 

3381 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041013 
по КВС 

Имот № 041013 (нула 
четири едно нула 
едно три)  с площ 
0.445 дка 
(четиристотин 
четиридесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

41,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

304
2 

3382 
12.11.2012 

3382 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041014 
по КВС 

Имот № 041014 (нула 
четири едно нула 
едно четири)  с площ 
0.127 дка (сто 
двадесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

21,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

304
3 

3383 
12.11.2012 

3383 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 041016 (нула 
четири едно нула 

98,40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041016 
по КВС 

едно шест)  с площ 
0.582 дка (петстотин 
осемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

304
4 

3384 
12.11.2012 

3384 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041017 
по КВС 

Имот № 041017 (нула 
четири едно нула 
едно седем)  с площ 
0.382 дка (триста 
осемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

64,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

304
5 

3385 
12.11.2012 

3385 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041023 
по КВС 

Имот № 041023 (нула 
четири едно нула две 
три)  с площ 0.384 дка 
(триста осемдесет и 
четири кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

64,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

304
6 

3386 
12.11.2012 

3386 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041026 
по КВС 

Имот № 041026 (нула 
четири едно нула две 
шест)  с площ 0.335 
дка (триста тридесет 
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

56,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

304
7 

3387 
12.11.2012 

3387 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041027 

Имот № 041027 (нула 
четири едно нула две 
седем)  с площ 2.722 
дка (две хиляди 

420,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



по КВС седемстотин 
двадесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

304
8 

3388 
12.11.2012 

3388 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041029 
по КВС 

Имот № 041029 (нула 
четири едно нула две 
девет)  с площ 0.873 
дка (осемстотин 
седемдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

134,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

304
9 

3389 
12.11.2012 

3389 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041031 
по КВС 

Имот № 041031 (нула 
четири едно нула три 
едно)  с площ 2.138 
дка (две хиляди сто 
тридесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

361,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

305
0 

3390 
12.11.2012 

3390 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041032 
по КВС 

Имот № 041032 (нула 
четири едно нула три 
две)  с площ 1.121 
дка (хиляда сто 
двадесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

173,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

305
1 

3391 
12.11.2012 

3391 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041033 
по КВС 

Имот № 041033 (нула 
четири едно нула три 
три)  с площ 0.739 дка 
(седемстотин 
тридесет и девет 
кв.м.)  

114,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

305
2 

3392 
12.11.2012 

3392 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041037 
по КВС 

Имот № 041037 (нула 
четири едно нула три 
седем)  с площ 4.808 
дка (четири хиляди 
осемстотин и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

636,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

305
3 

3393 
12.11.2012 

3393 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орляк, имот № 041039 по 
КВС 

Имот № 041039 (нула 
четири едно нула три 
девет)  с площ 0.592 
дка (петстотин 
деветдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

26,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

305
4 

3394 
12.11.2012 

3394 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 042003 
по КВС 

Имот № 042003 (нула 
четири две нула нула 
три) с площ 1.177 дка 
(хиляда сто 
седемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

47,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

305
5 

3395 
12.11.2012 

3395 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 042007 
по КВС 

Имот № 042007 (нула 
четири две нула нула 
седем) с площ 3.172 
дка (три хиляди сто 
седемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 

229,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

305
6 

3396 
12.11.2012 

3396 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 042008 
по КВС 

Имот № 042008 (нула 
четири две нула нула 
осем) с площ 0.726 
дка (седемстотин 
двадест и шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

52,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

305
7 

3397 
12.11.2012 

3397 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 042010 
по КВС 

Имот № 042010 (нула 
четири две нула едно 
нула) с площ 1.010 
дка (хиляда и десет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

40,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

305
8 

3398 
12.11.2012 

3398 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 043001 
по КВС 

Имот № 043001 (нула 
четири три нула нула 
едно) с площ 1.538 
дка (хиляда 
петстотин тридесет и 
осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

61,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

305
9 

3399 
12.11.2012 

3399 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 043003 
по КВС 

Имот № 043003 (нула 
четири три нула нула 
три) с площ 2.092 дка 
(две хиляди 
деветдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 

151,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

производство
" гр.София 

306
0 

3400 
12.11.2012 

3400 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 043005 
по КВС 

Имот № 043005 (нула 
четири три нула нула 
пет) с площ 0.489 дка 
(четиристотин 
осемдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

35,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

306
1 

3401 
12.11.2012 

3401 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 043010 
по КВС 

Имот № 043010 (нула 
четири три нула едно 
нула) с площ 1.608 
дка (хиляда шестотин 
и осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

64,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

306
2 

3402 
12.11.2012 

3402 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 043011 
по КВС 

Имот № 043011 (нула 
четири три нула едно 
едно) с площ 4.983 
дка (четири хиляда 
деветстотин 
осемдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

200,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

306
3 

3403 
12.11.2012 

3403 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 043013 
по КВС 

Имот № 043013 (нула 
четири три нула едно 
три) с площ 1.316 дка 
(хиляда триста и 
шестнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 53.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



306
4 

3404 
12.11.2012 

3404 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 043015 
по КВС 

Имот № 043015 (нула 
четири три нула едно 
пет) с площ 1.213 дка 
(хиляда двеста и 
тринадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 89,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

306
5 

3405 
12.11.2012 

3405 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 043017 
по КВС 

Имот № 043017 (нула 
четири три нула едно 
седем) с площ 7.324 
дка (седем хиляда 
триста двадесет и 
четири кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 530,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

306
6 

3406 
12.11.2012 

3406 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 043020 
по КВС 

Имот № 043020 (нула 
четири три нула две 
нула) с площ 3.318 
дка (три хиляди 
триста и осемнадесет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 133,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

306
7 

3407 
12.11.2012 

3407 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
044010 по КВС 

Имот № 044010 (нула 
четири четири нула 
едно нула) с площ 
3.626 дка (три хиляди 
шестотин двадесет и 
шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 228,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

306
8 

3408 
12.11.2012 

3408 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 046001 (нула 
четири шест нула 

 37,60 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
046001 по КВС 

нула едно) с площ 
0.839 дка 
(осемстотин тридесет 
и девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

306
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3409 
12.11.2012 

3409 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
047004 по КВС 

Имот № 047004 (нула 
четири седем нула 
нула четири) с площ 
1.138 дка (хиляда сто 
тридесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 82,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

307
0 

3410 
12.11.2012 

3410 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
047005 по КВС 

Имот № 047005 (нула 
четири седем нула 
нула пет) с площ 
1.160 дка (хиляда сто 
и шестдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 84,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

307
1 

3411 
12.11.2012 

3411 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
047009 по КВС 

Имот № 047009 (нула 
четири седем нула 
нула девет) с площ 
1.798 дка (хиляда 
седемстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 118,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

307
2 

3412 
12.11.2012 

3412 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 

Имот № 047012 (нула 
четири седем нула 
едно две) с площ 

 70,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Митрово ниве, имот № 
047012 по КВС 

1.068 дка (хиляда 
шестдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

307
3 

3413 
12.11.2012 

3413 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
047014 по КВС 

Имот № 047014 (нула 
четири седем нула 
едно четири) с площ 
1.365 дка (хиляда 
триста шестдесет и 
пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 90,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

307
4 

3414 
12.11.2012 

3414 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
047015 по КВС 

Имот № 047015 (нула 
четири седем нула 
едно пет) с площ 
0.318 дка (триста и 
осемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 21,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

307
5 

3415 
12.11.2012 

3415 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
047019 по КВС 

Имот № 047019 (нула 
четири седем нула 
едно девет) с площ 
0.868 дка 
(осемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 30,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

307
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3416 
12.11.2012 

3416 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 

Имот № 050008 (нула 
пет нула нула нула 
осем) с площ 1.937 
дка (хиляда 

 189,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



050008 по КВС деветстотин 
тридесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

307
7 

3417 
12.11.2012 

3417 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
051002 по КВС 

Имот № 051002 (нула 
пет едно нула нула 
две) с площ 0.582 дка 
(петстотин 
осемедесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

 23,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

307
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3418 
12.11.2012 

3418 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долни лаки, имот № 
054008 по КВС 

Имот № 054008 (нула 
пет четири нула нула 
осем) с площ 5.231 
дка (пет хиляди 
двеста тридесет и 
един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 234,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

307
9 

3419 
12.11.2012 

3419 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долни лаки, имот № 
054010 по КВС 

Имот № 054010 (нула 
пет четири нула едно 
нула) с площ 2.857 
дка (две хиляди 
осемстотин петдесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 128,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

308
0 

3420 
12.11.2012 

3420 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долни лаки, имот № 
054012 по КВС 

Имот № 054012 (нула 
пет четири нула едно 
две) с площ 6.393 дка 
(шест хиляди триста 
деветдесет и три 
кв.м.)  

 286,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

308
1 

3421 
12.11.2012 

3421 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долни лаки, имот № 
054013 по КВС 

Имот № 054013 (нула 
пет четири нула едно 
три) с площ 4.975 дка 
(четири хиляди 
деветстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 223,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

308
2 

3422 
12.11.2012 

3422 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долни лаки, имот № 
054015 по КВС 

Имот № 054015 (нула 
пет четири нула едно 
пет) с площ 2.690 дка 
(две хиляди 
шестотин и 
деветдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 120,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

308
3 

3423 
12.11.2012 

3423 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долни лаки, имот № 
054019 по КВС 

Имот № 054019 (нула 
пет четири нула едно 
девет) с площ 2.261 
дка (две хиляди 
двеста щестдесет и 
един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 101,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

308
4 

3424 
12.11.2012 

3424 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долни лаки, имот № 
054027 по КВС 

Имот № 054027 (нула 
пет четири нула две 
седем) с площ 7.226 
дка (седем хиляди 
двеста двадесет и 
шест кв.м.)  
Начин на трайно 

 324,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

308
5 

3425 
12.11.2012 

3425 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долни лаки, имот № 
054028 по КВС 

Имот № 054028 (нула 
пет четири нула две 
осем) с площ 2.659 
дка (две хиляди 
шестотин петдесет и 
девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - залесена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 70,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

308
6 

3426 
12.11.2012 

3426 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
056001 по КВС 

Имот № 056001 (нула 
пет шест нула нула 
едно) с площ 3.054 
дка (три хиляди 
петдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 221,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

308
7 

3427 
12.11.2012 

3427 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
056008 по КВС 

Имот № 056008 (нула 
пет шест нула нула 
осем) с площ 1.965 
дка (хиляда 
деветстотин 
шестдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 142,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

308
8 

3428 
12.11.2012 

3428 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
056014 по КВС 

Имот № 056014 (нула 
пет шест нула едно 
четири) с площ 4.439 
дка (четири хиляди 
четиристотин 
тридесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 

 293,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

308
9 

3429 
12.11.2012 

3429 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
056018 по КВС 

Имот № 056018 (нула 
пет шест нула едно 
осем) с площ 0.469 
дка (четиристотин 
шестдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 84,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

309
0 

3430 
12.11.2012 

3430 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
056020 по КВС 

Имот № 056020 (нула 
пет шест нула две 
нула) с площ 6.976 
дка (шест хиляди 
деветстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 1381,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

309
1 

3431 
12.11.2012 

3431 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
056023 по КВС 

Имот № 056023 (нула 
пет шест нула две 
три) с площ 2.141 дка 
(две хиляди сто 
четиридесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 385,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

309
2 

3432 
12.11.2012 

3432 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
057004 по КВС 

Имот № 057004 (нула 
пет седем нула нула 
четири) с площ 0.756 
дка (седемстотин 
петдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изостав.тр.нас. 
Категория на земята 

 33,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

производство
" гр.София 

309
3 

3433 
12.11.2012 

3433 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058004 по КВС 

Имот № 058004 (нула 
пет осем нула нула 
четири) с площ 7.709 
дка (седем хиляди 
седемстотин и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 508,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

309
4 

3434 
12.11.2012 

3434 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058007 по КВС 

Имот № 058007 (нула 
пет осем нула нула 
седем) с площ 1.407 
дка (хиляда 
четиристотин и 
седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 92,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

309
5 

3435 
12.11.2012 

3435 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058010 по КВС 

Имот № 058010 (нула 
пет осем нула едно 
нула) с площ 0.822 
дка (осемстотин 
двадесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 59,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

309
6 

3436 
12.11.2012 

3436 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058013 по КВС 

Имот № 058013 (нула 
пет осем нула едно 
три) с площ 1.018 дка 
(хиляда и 
осемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 73,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



309
7 

3437 
12.11.2012 

3437 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058014 по КВС 

Имот № 058014 (нула 
пет осем нула едно 
четири) с площ 1.845 
дка (хиляда 
осемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 133,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

309
8 

3438 
12.11.2012 

3438 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058016 по КВС 

Имот № 058016 (нула 
пет осем нула едно 
шест) с площ 0.642 
дка (шестотин 
четиридесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 42,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

309
9 

3439 
12.11.2012 

3439 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058023 по КВС 

Имот № 058023 (нула 
пет осем нула две 
три) с площ 3.318 дка 
(три хиляди триста и 
осемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 219,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

310
0 

3440 
12.11.2012 

3440 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058028 по КВС 

Имот № 058028 (нула 
пет осем нула две 
осем) с площ 1.936 
дка (хиляда 
деветстотин 
тридесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 127,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

310
1 

3441 
12.11.2012 

3441 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 058033 (нула 
пет осем нула три 

 44,90 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058033 по КВС 

три) с площ 0.681 дка 
(шестотин осемдесет 
и един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

310
2 

3442 
12.11.2012 

3442 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058034 по КВС 

Имот № 058034 (нула 
пет осем нула три 
четири) с площ 0.427 
дка (четиристотин 
двадесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 28,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

310
3 

3443 
12.11.2012 

3443 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058036 по КВС 

Имот № 058036 (нула 
пет осем нула три 
шест) с площ 1.670 
дка (хиляда шестотин 
и седемдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 110,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

310
4 

3444 
12.11.2012 

3444 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058044 по КВС 

Имот № 058044 (нула 
пет осем нула четири 
четири) с площ 5.701 
дка (пет хиляди 
седемстотин и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 413,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

310
5 

3445 
12.11.2012 

3445 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 

Имот № 058047 (нула 
пет осем нула четири 
седем) с площ 5.990 
дка (пет хиляди 

 395,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



058047 по КВС деветстотин и 
деветдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

310
6 

3446 
12.11.2012 

3446 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Върлите ливади, имот № 
058057 по КВС 

Имот № 058057 (нула 
пет осем нула пет 
седем) с площ 0.335 
дка (триста тридесет 
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 22,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

310
7 

3447 
12.11.2012 

3447 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Пипонкьовец, имот № 
059003 по КВС 

Имот № 059003 (нула 
пет девет нула нула 
три) с площ 2.797 дка 
(две хиляди 
седемстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 503,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

310
8 

3448 
12.11.2012 

3448 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
061002 по КВС 

Имот № 061002 (нула 
шест едно нула нула 
две) с площ 0.813 дка 
(осемстотин и 
тринадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 71,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

310
9 

3449 
12.11.2012 

3449 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
061003 по КВС 

Имот № 061003 (нула 
шест едно нула нула 
три) с площ 1.066 дка 
(хиляда шестдесет и 
шест кв.м.)  

 191,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

311
0 

3450 
12.11.2012 

3450 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
061005 по КВС 

Имот № 061005 (нула 
шест едно нула нула 
пет) с площ 7.462 дка 
(седем хиляди 
четиристотин 
шестдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 1343,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

311
1 

3451 
12.11.2012 

3451 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
062003 по КВС 

Имот № 062003 (нула 
шест две нула нула 
три) с площ 2.672 дка 
(две хиляди 
шестотин 
седемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 261,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

311
2 

3452 
12.11.2012 

3452 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
062005 по КВС 

Имот № 062005 (нула 
шест две нула нула 
пет) с площ 2.412 дка 
(две хиляди 
четиристотин и 
дванадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 236,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

311
3 

3453 
12.11.2012 

3453 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
062006 по КВС 

Имот № 062006 (нула 
шест две нула нула 
шест) с площ 4.167 
дка (четири хиляди 
сто шестдесет и 
седем кв.м.)  

 408,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

311
4 

3454 
12.11.2012 

3454 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
062014 по КВС 

Имот № 062014 (нула 
шест две нула едно 
четири) с площ 6.959 
дка (шест хиляди 
деветстотин 
петдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 682,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

311
5 

3455 
12.11.2012 

3455 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
062015 по КВС 

Имот № 062015 (нула 
шест две нула едно 
пет) с площ 3.010 дка 
(три хиляди и десет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 295,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

311
6 

3456 
12.11.2012 

3456 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бойов ръд, имот № 062034 
по КВС 

Имот № 062034 (нула 
шест две нула три 
четири) с площ 1.642 
дка (хиляда шестотин 
четиридесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зме.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 64,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

311
7 

3457 
12.11.2012 

3457 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бойов ръд, имот № 062035 
по КВС 

Имот № 062035 (нула 
шест две нула три 
пет) с площ 0.778 дка 
(седемстотин 
седемдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 

 30,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

311
8 

3458 
12.11.2012 

3458 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
064003 по КВС 

Имот № 064003 (нула 
шест четири нула 
нула три) с площ 
4.721 дка (четири 
хиляди седемстотин 
двадесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 462,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

311
9 

3459 
12.11.2012 

3459 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
064009 по КВС 

Имот № 064009 (нула 
шест четири нула 
нула девет) с площ 
1.144 дка (хиляда сто 
четиридесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 44,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

312
0 

3460 
12.11.2012 

3460 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Ливадски дълбоки дол, 
имот № 066003 по КВС 

Имот № 066003 (нула 
шест шест нула нула 
три) с площ 1.377 дка 
(хиляда триста 
седемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 19,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

312
1 

3461 
12.11.2012 

3461 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Ливадски дълбоки дол, 
имот № 066006 по КВС 

Имот № 066006 (нула 
шест шест нула нула 
шест) с площ 1.473 
дка (хиляда 
четиристотин 
седемдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

 20,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

производство
" гр.София 

312
2 

3462 
12.11.2012 

3462 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Ливадски дълбоки дол, 
имот № 066007 по КВС 

Имот № 066007 (нула 
шест шест нула нула 
седем) с площ 8.160 
дка (осем хиляди сто 
и шестдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 114,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

312
3 

3463 
12.11.2012 

3463 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Ливадски дълбоки дол, 
имот № 066013 по КВС 

Имот № 066013 (нула 
шест шест нула едно 
три) с площ 2.230 дка 
(две хиляди двеста и 
тридесет  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 87,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

312
4 

3464 
12.11.2012 

3464 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Петрова църква, имот № 
068006 по КВС 

Имот № 068006 (нула 
шест осем нула нула 
шест) с площ 0.990 
дка (деветстотин и 
деветдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

 58,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

312
5 

3465 
12.11.2012 

3465 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Петрова църква, имот № 
068007 по КВС 

Имот № 068007 (нула 
шест осем нула нула 
седем) с площ 1.351 
дка (хиляда триста 
петдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

 80,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



312
6 

3466 
12.11.2012 

3466 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
070001 по КВС 

Имот № 070001 (нула 
седем нула нула нула 
едно) с площ 1.252 
дка (хиляда двеста 
петдесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

 161,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

312
7 

3467 
12.11.2012 

3467 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
070003 по КВС 

Имот № 070003 (нула 
седем нула нула нула 
три) с площ 4.750 дка 
(четири хиляди 
седемстотин и 
петдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

 612,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

312
8 

3468 
12.11.2012 

3468 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
070005 по КВС 

Имот № 070005 (нула 
седем нула нула нула 
пет) с площ 1.185 дка 
(хиляда сто 
осемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

 41,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

312
9 

3469 
12.11.2012 

3469 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
070006 по КВС 

Имот № 070006 (нула 
седем нула нула нула 
шест) с площ 28.882 
дка (двадест и осем 
хиляди осемстотин 
осемдесет и два  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

 3725,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

313 3470 3470 обл. Пазарджик, общ. Имот № 070009 (нула  412,50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



0 12.11.2012 Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
070009 по КВС 

седем нула нула нула 
девет) с площ 3.198 
дка (три хиляди сто 
деветдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

313
1 

3471 
12.11.2012 

3471 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бойов рът, имот № 071003 
по КВС 

Имот № 071003 (нула 
седем едно нула 
нула три) с площ 
9.651 дка (девет 
хиляди шестотин 
петдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 222,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

313
2 

3472 
12.11.2012 

3472 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бойов рът, имот № 071004 
по КВС 

Имот № 071004 (нула 
седем едно нула 
нула четири) с площ 
2.077 дка (две хиляди 
седемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 81,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

313
3 

3473 
12.11.2012 

3473 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бойов рът, имот № 071006 
по КВС 

Имот № 071006 (нула 
седем едно нула 
нула шест) с площ 
2.518 дка (две хиляди 
петстотин и 
осемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 57,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

313
4 

3474 
12.11.2012 

3474 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 

Имот № 071007 (нула 
седем едно нула 
нула седем) с площ 

 62,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Бойов рът, имот № 071007 
по КВС 

1.596 дка (хиляда 
петстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

313
5 

3475 
12.11.2012 

3475 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бойов ръд, имот № 071009 
по КВС 

Имот № 071009 (нула 
седем едно нула 
нула девет) с площ 
2.939 дка (две хиляди 
деветстотин 
тридесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 114,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

313
6 

3476 
12.11.2012 

3476 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Коцевото нивче, имот № 
071012 по КВС 

Имот № 071012 (нула 
седем едно нула 
едно две) с площ 
0.573 дка (петстотин 
седемдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 20,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

313
7 

3477 
12.11.2012 

3477 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Шумановец, имот № 
072007 по КВС 

Имот № 072007 (нула 
седем две нула нула 
седем) с площ 8.644 
дка (осем хиляди 
шестотин 
четиридесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 513,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

313
8 

3478 
12.11.2012 

3478 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 072008 (нула 
седем две нула нула 

 328,40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Шумановец, имот № 
072008 по КВС 

осем) с площ 2.027 
дка (две хиляди 
двадесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

313
9 

3479 
12.11.2012 

3479 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Шумановец, имот № 
072027 по КВС 

Имот № 072027 (нула 
седем две нула две 
седем) с площ 2.191 
дка (две хиляди сто 
деветдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 130,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

314
0 

3480 
12.11.2012 

3480 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Шумановец, имот № 
072033 по КВС 

Имот № 072033 (нула 
седем две нула три 
три ) с площ 0.861 дка 
(осемстотин 
шестдесет и един 
кв.м.)   
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 51,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

314
1 

3481 
12.11.2012 

3481 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Шумановец, имот № 
072035 по КВС 

Имот № 072035 (нула 
седем две нула три 
пет ) с площ 3.283 дка 
(три хиляди двеста 
осемдесет и три 
кв.м.)   
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 195,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

314
2 

3482 
12.11.2012 

3482 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Шумановец, имот № 

Имот № 072039 (нула 
седем две нула три 
девет ) с площ 6.782 
дка (шест хиляди 

 402,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



072039 по КВС седемстотин 
осемдесет и два  
кв.м.)   
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

314
3 

3483 
12.11.2012 

3483 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Шумановец, имот № 
072042 по КВС 

Имот № 072042 (нула 
седем две нула 
четири две ) с площ 
1.685 дка (хиляда 
шестотин осемдесет 
и пет кв.м.)   
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 100,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

314
4 

3484 
12.11.2012 

3484 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Шумановец, имот № 
072045 по КВС 

Имот № 072045 (нула 
седем две нула 
четири пет ) с площ 
1.095 дка (хиляда 
деветдесет и пет 
кв.м.)   
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 65,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

314
5 

3485 
12.11.2012 

3485 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Шумановец, имот № 
072049 по КВС 

Имот № 072049 (нула 
седем две нула 
четири девет ) с площ 
4.151 дка (четири 
хиляди сто петдесет 
и един кв.м.)   
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 246,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

314
6 

3486 
12.11.2012 

3486 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Шумановец, имот № 
072050 по КВС 

Имот № 072050 (нула 
седем две нула пет 
нула ) с площ 3.304 
дка (три хиляди 
триста и четири кв.м.)   

 196,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

314
7 

3487 
12.11.2012 

3487 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Петрова църква, имот № 
073001 по КВС 

Имот № 073001 (нула 
седем три нула нула 
едно ) с площ 4.492 
дка (четири хиляди 
четиристотин 
деветдесет и два 
кв.м.)   
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 296,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

314
8 

3488 
12.11.2012 

3488 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Петрова църква, имот № 
073006 по КВС 

Имот № 073006 (нула 
седем три нула нула 
шест ) с площ 2.316 
дка (две хиляди 
триста и шестнадесет  
кв.м.)   
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 416,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

314
9 

3489 
12.11.2012 

3489 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Петрова църква, имот № 
073016 по КВС 

Имот № 073016 (нула 
седем три нула едно 
шест ) с площ 1.405 
дка (хиляда 
четиристотин и пет  
кв.м.)   
Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 92,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

315
0 

3490 
12.11.2012 

3490 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Петрова църква, имот № 
073019 по КВС 

Имот № 073019 (нула 
седем три нула едно 
девет) с площ 0.387 
дка (триста 
осемдесет и седем 
кв.м.)  Начин на 

 23,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



трайно ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

315
1 

3491 
12.11.2012 

3491 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Петрова църква, имот № 
073022 по КВС 

Имот № 073022 (нула 
седем три нула две 
две) с площ 4.455 дка 
(четири хиляди 
четиристотин 
петдесет и пет кв.м.)  
 Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 264,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

315
2 

3492 
12.11.2012 

3492 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Петрова църква, имот № 
073027 по КВС 

Имот № 073027 (нула 
седем три нула две 
седем) с площ 0.872 
дка (осемстотин 
седемдесет и два 
кв.м.)  
 Начин на трайно 
ползване - 
използв.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

 51,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

315
3 

3493 
12.11.2012 

3493 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Косовица, имот № 080002 
по КВС 

Имот № 080002 (нула 
осем нула  нула нула 
две) с площ 1.534 дка 
(хиляда петстотин 
тридесет и четири 
кв.м.)  
 Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

 68,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

315
4 

3494 
12.11.2012 

3494 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Косовица, имот № 080004 
по КВС 

Имот № 080004 (нула 
осем нула  нула нула 
четири) с площ 4.370 
дка (четири хиляда 
триста и седемдесет 
кв.м.)  
 Начин на трайно 
ползване - нива 

 115,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

315
5 

3495 
12.11.2012 

3495 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Косовица, имот № 080005 
по КВС 

Имот № 080005 (нула 
осем нула  нула нула 
пет) с площ 0.572 дка 
(петстотин 
седемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

25,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

315
6 

3496 
12.11.2012 

3496 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Косовица, имот № 080006 
по КВС 

Имот № 080006 (нула 
осем нула  нула нула 
шест) с площ 1.130 
дка (хиляда сто и 
тридесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

50,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

315
7 

3497 
12.11.2012 

3497 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Косовица, имот № 080007 
по КВС 

Имот № 080007 (нула 
осем нула  нула нула 
седем) с площ 2.528 
дка (две хиляди 
петстотин двадесет и 
осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

113,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

315
8 

3498 
12.11.2012 

3498 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Косовица, имот № 080009 
по КВС 

Имот № 080009 (нула 
осем нула  нула нула 
девет) с площ 3.361 
дка (три хиляди 
триста шестдесет и 
един  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 

88,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) производство
" гр.София 

315
9 

3500 
12.11.2012 

3500 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
081002 по КВС 

Имот № 081002 (нула 
осем едно нула нула 
две) с площ 3.931 дка 
(три хиляди 
деветстотин 
тридесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

90,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

316
0 

3503 
12.11.2012 

3503 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
082001 по КВС 

Имот № 082001 (нула 
осем две нула нула 
едно) с площ 6.101 
дка (шест хиляди сто 
и един  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

568,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

316
1 

3504 
12.11.2012 

3504 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
082009 по КВС 

Имот № 082009 (нула 
осем две нула нула 
девет) с площ 1.263 
дка (хиляда двеста 
шестдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

117,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

316
2 

3505 
12.11.2012 

3505 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
082010 по КВС 

Имот № 082010 (нула 
осем две нула едно 
нула) с площ 5.346 
дка (пет хиляди 
триста четиридесет и 
шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

498,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



316
3 

3506 
12.11.2012 

3506 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
082020 по КВС 

Имот № 082020 (нула 
осем две нула две 
нула) с площ 3.423 
дка (три хиляди 
четиристотин 
двадесети три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

578,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

316
4 

3507 
12.11.2012 

3507 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
082022 по КВС 

Имот № 082022 (нула 
осем две нула две 
две) с площ 2.513 дка 
(две хиляди 
петстотин и 
тринадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

234,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

316
5 

3508 
12.11.2012 

3508 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
084002 по КВС 

Имот № 084002 (нула 
осем четири нула 
нула две) с площ 
1.514 дка (хиляда 
петстотин и 
четиринадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

153,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

316
6 

3509 
12.11.2012 

3509 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
084007 по КВС 

Имот № 084007 (нула 
осем четири нула 
нула седем) с площ 
2.680 дка (две хиляди 
шестотин и 
осемдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

271,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

316
7 

3510 
12.11.2012 

3510 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 084013 (нула 
осем четири нула 

114,80 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
084013 по КВС 

едно три) с площ 
1.232 дка (хиляда 
двеста тридесет и 
два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

316
8 

3511 
12.11.2012 

3511 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
084014 по КВС 

Имот № 084014 (нула 
осем четири нула 
едно четири) с площ 
0.598 дка (петстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

55,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

316
9 

3512 
12.11.2012 

3512 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
084015 по КВС 

Имот № 084015 (нула 
осем четири нула 
едно пет) с площ 
1.648 дка (хиляда 
шестотин 
четиридесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

153,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

317
0 

3513 
12.11.2012 

3513 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
085001 по КВС 

Имот № 085001 (нула 
осем пет нула нула 
едно) с площ 7.504 
дка (седем хиляди 
петстотин и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

105,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

317
1 

3514 
12.11.2012 

3514 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 

Имот № 085002 (нула 
осем пет нула нула 
две) с площ 4.734 дка 
(четири хиляди 

108,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



085002 по КВС седемстотин 
тридесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

317
2 

3515 
12.11.2012 

3515 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
085003 по КВС 

Имот № 085003 (нула 
осем пет нула нула 
три) с площ 2.066 дка 
(две хиляди 
шестдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

80,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

317
3 

3516 
12.11.2012 

3516 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Джуров рог, имот № 
094010 по КВС 

Имот № 094010 (нула 
девет четири нула 
едно нула) с площ 
17.823 дка 
(седемнадесет 
хиляди осемстотин 
двадесет и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1176,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

317
4 

3517 
12.11.2012 

3517 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Джуров рог, имот № 
094012 по КВС 

Имот № 094012 (нула 
девет четири нула 
едно две) с площ 
12.732 дка 
(дванадесет хиляди 
седемстотин 
тридесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

840,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

317
5 

3518 
12.11.2012 

3518 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
096010 по КВС 

Имот № 096010 (нула 
девет шест нула едно 
нула) с площ 10.001 
дка (десет хиляди и 
един кв.м.)  
Начин на трайно 

264,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

317
6 

3519 
12.11.2012 

3519 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
096054 по КВС 

Имот № 096054 (нула 
девет шест нула пет 
четири) с площ 
14.901 дка 
(четиринадесет 
хиляди деветстотин и 
един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

342,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

317
7 

3521 
19.11.2012 

3521 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Шумановец, имот № 
000074 по КВС 

Имот № 000074 (нула 
нула нула нула седем 
четири) с площ 1.076 
дка (хиляда 
седемдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

226,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

317
8 

3522 
19.11.2012 

3522 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Обръша, имот № 000095 
по КВС 

Имот № 000095 (нула 
нула нула нула девет 
пет) с площ 2.327 дка 
(две хиляди триста 
двадесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

90,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

317
9 

3523 
19.11.2012 

3523 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
000118 по КВС 

Имот № 000118 (нула 
нула нула едно едно 
осем) с площ 3.575 
дка (три хиляди 
петстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.)  

74,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - поляна 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

318
0 

3524 
19.11.2012 

3524 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Косовица, имот № 000153 
по КВС 

Имот № 000153 (нула 
нула нула едно пет 
три) с площ 1.001 дка 
(хиляда и един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

44,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

318
1 

3527 
19.11.2012 

3527 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
000190 по КВС 

Имот № 000190 (нула 
нула нула едно девет 
нула) с площ 0.452 
дка (четиристотин 
петдесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

20,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

318
2 

3528 
19.11.2012 

3528 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Кръста, имот № 000262 по 
КВС 

Имот № 000262 (нула 
нула нула две шест 
две) с площ 0.347 дка 
(триста четиридесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

25,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

318
3 

3529 
19.11.2012 

3529 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковица, имот № 000287 
по КВС 

Имот № 000287 (нула 
нула нула две осем 
седем) с площ 3.388 
дка (три хиляди 
триста осемдесет и 
осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - залесена 
нива 

89,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

318
4 

3530 
19.11.2012 

3530 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
000322 по КВС 

Имот № 000322 (нула 
нула нула три две 
две) с площ 1.055 дка 
(хиляда петдесет и 
пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

47,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

318
5 

3531 
19.11.2012 

3531 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
000323 по КВС 

Имот № 000323 (нула 
нула нула три две 
три) с площ 1.040 дка 
(хиляда и 
четиридесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

279,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

318
6 

3534 
19.11.2012 

3534 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Кръста, имот № 000471 по 
КВС 

Имот № 000471 (нула 
нула нула четири 
седем едно) с площ 
0.635 дка (шестотин 
тридесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

27.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

318
7 

3535 
19.11.2012 

3535 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковица, имот № 000543 
по КВС 

Имот № 000543 (нула 
нула нула пет четири 
три) с площ 1.898 дка 
( хиляда осемстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 

74.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) " гр.София 

318
8 

3536 
19.11.2012 

3536 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Кръста, имот № 000593 по 
КВС 

Имот № 000593 (нула 
нула нула пет девет 
три) с площ 5.391 дка 
(пет хиляди триста 
деветдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

283.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

318
9 

3538 
19.11.2012 

3538 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Олювар, имот № 000613 по 
КВС 

Имот № 000613 (нула 
нула нула шест едно 
три) с площ 0.998 дка 
(деветстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

48.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

319
0 

3540 
19.11.2012 

3540 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 000623 по 
КВС 

Имот № 000623 (нула 
нула нула шест две 
три) с площ 1.852 дка 
(хиляда осемстотин 
петдесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

65.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

319
1 

3541 
19.11.2012 

3541 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковица, имот № 000625 
по КВС 

Имот № 000625 (нула 
нула нула шест две 
пет) с площ 1.135 дка 
(хиляда сто тридесет 
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

305,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

319 3542 3542 обл. Пазарджик, общ. Имот № 001002 (нула 239,60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



2 19.11.2012 Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Гроба, имот № 001002 по 
КВС 

нула едно нула нула 
две) с площ 7.679 дка 
(седем хиляди 
шестотин 
седемдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

319
3 

3543 
19.11.2012 

3543 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Гроба, имот № 001003 по 
КВС 

Имот № 001003 (нула 
нула едно нула нула 
три) с площ 6.962 дка 
(шест хиляди 
деветстотин 
шестдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

217.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

319
4 

3544 
19.11.2012 

3544 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Гроба, имот № 001004 по 
КВС 

Имот № 001004 (нула 
нула едно нула нула 
четири) с площ 7.997 
дка (седем хиляди 
деветстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

249.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

319
5 

3545 
19.11.2012 

3545 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Гроба, имот № 001005 по 
КВС 

Имот № 001005 (нула 
нула едно нула нула 
пет) с площ 7.432 дка 
(седем хиляди 
четиристотин 
тридесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

231,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



319
6 

3546 
19.11.2012 

3546 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Гроба, имот № 001011 по 
КВС 

Имот № 001011 (нула 
нула едно нула едно 
едно) с площ 2.855 
дка (две хиляди 
осемстотин петдесет 
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

52,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

319
7 

3547 
19.11.2012 

3547 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Гроба, имот № 001014 по 
КВС 

Имот № 001014 (нула 
нула едно нула едно 
четири) с площ 3.906 
дка (три хиляди 
деветстотин и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

71,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

319
8 

3548 
19.11.2012 

3548 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Гроба, имот № 001015 по 
КВС 

Имот № 001015 (нула 
нула едно нула едно 
пет) с площ 2.203 дка 
(две хиляди двеста и 
три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

40,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

319
9 

3549 
19.11.2012 

3549 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Гроба, имот № 001020 по 
КВС 

Имот № 001020 (нула 
нула едно нула две 
нула) с площ 5.601 
дка (пет хиляди 
шестотин и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

103,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

320
0 

3550 
19.11.2012 

3550 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 002001 (нула 
нула две нула нула 

15,20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002001 по КВС 

едно) с площ 0.488 
дка (четиристотин 
осемдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

320
1 

3551 
19.11.2012 

3551 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002002 по КВС 

Имот № 002002 (нула 
нула две нула нула 
две) с площ 0.884 дка 
(осемстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

27.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

320
2 

3552 
19.11.2012 

3552 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002005 по КВС 

Имот № 002005 (нула 
нула две нула нула 
пет) с площ 7.418 дка 
(седем хиляди 
четиристотин и 
осемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

260.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

320
3 

3553 
19.11.2012 

3553 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002009 по КВС 

Имот № 002009 (нула 
нула две нула нула 
девет) с площ 1.168 
дка (хиляда сто 
шестдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

41,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

320
4 

3554 
19.11.2012 

3554 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 

Имот № 002010 (нула 
нула две нула едно 
нула) с площ 1,006 
дка (хиляда и шест 

35,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



002010 по КВС кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

320
5 

3555 
19.11.2012 

3555 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002012 по КВС 

Имот № 002012 (нула 
нула две нула едно 
две) с площ 2,122 дка 
(две хиляди сто 
двадесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

74,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

320
6 

3556 
19.11.2012 

3556 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002013 по КВС 

Имот № 002013 (нула 
нула две нула едно 
три) с площ 2,696 дка 
(две хиляди 
шестотин деветдесет 
и шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

55,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

320
7 

3557 
19.11.2012 

3557 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002014 по КВС 

Имот № 002014 (нула 
нула две нула едно 
четири) с площ 1,914 
дка (хиляда 
деветстотин и 
четиринадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

67,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

320
8 

3558 
19.11.2012 

3558 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002016 по КВС 

Имот № 002016 (нула 
нула две нула едно 
шест) с площ 0,895 
дка (осемстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.)  

18,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

320
9 

3559 
19.11.2012 

3559 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002017 по КВС 

Имот № 002017 (нула 
нула две нула едно 
седем) с площ 1,428 
дка (хиляда 
четиристотин 
двадесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

29,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

321
0 

3560 
19.11.2012 

3560 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002018 по КВС 

Имот № 002018 (нула 
нула две нула едно 
осем) с площ 1,038 
дка (хиляда тридесет 
и осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

21,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

321
1 

3561 
19.11.2012 

3561 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002019 по КВС 

Имот № 002019 (нула 
нула две нула едно 
девет) с площ 4,934 
дка (четири хиляди 
деветстотин 
тридесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

102,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

321
2 

3562 
19.11.2012 

3562 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002020 по КВС 

Имот № 002020 (нула 
нула две нула две 
нула) с площ 1,139 
дка (хиляда сто 
тридесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 

23,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

321
3 

3563 
19.11.2012 

3563 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002021 по КВС 

Имот № 002021 (нула 
нула две нула две 
едно) с площ 2,041 
дка (две хиляди 
четиридесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

42,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

321
4 

3564 
19.11.2012 

3564 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
002022 по КВС 

Имот № 002022 (нула 
нула две нула две 
две) с площ 2,587 дка 
(две хиляди 
петстотин осемдесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

90,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

321
5 

3565 
19.11.2012 

3565 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Малка бела стена, имот № 
003003 по КВС 

Имот № 003003 (нула 
нула три нула нула 
три) с площ 3,445 дка 
(три хиляди 
четиристотин 
четиридесет и пет  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

71,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

321
6 

3566 
19.11.2012 

3566 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Малка бела стена, имот № 
003012 по КВС 

Имот № 003012 (нула 
нула три нула едно 
две) с площ 4,928 дка 
(четири хиляди 
деветстотин 
двадесет и осем  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

102,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

производство
" гр.София 

321
7 

3567 
19.11.2012 

3567 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Малка бела стена, имот № 
003017 по КВС 

Имот № 003017 (нула 
нула три нула едно 
седем) с площ 6,057 
дка (шест хиляди 
петдесет и седем  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

212,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

321
8 

3568 
19.11.2012 

3568 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Малка бела стена, имот № 
003023 по КВС 

Имот № 003023 (нула 
нула три нула две 
три) с площ 2,954 дка 
(две хиляди 
деветстотин 
петдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

103,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

321
9 

3569 
19.11.2012 

3569 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Малка бела стена, имот № 
003025 по КВС 

Имот № 003025 (нула 
нула три нула две 
пет) с площ 2,516 дка 
(две хиляди 
петстотин и 
шестнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

88.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

322
0 

3570 
19.11.2012 

3570 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Малка бела стена, имот № 
003028 по КВС 

Имот № 003028 (нула 
нула три нула две 
осем) с площ 4,619 
дка (четири хиляди 
шестотин и 
деветнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

95.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

322
1 

3571 
19.11.2012 

3571 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Малка бела стена, имот № 
003029 по КВС 

Имот № 003029 (нула 
нула три нула две 
девет) с площ 7,190 
дка (седем хиляди 
сто и деветдесет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

148.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

322
2 

3572 
19.11.2012 

3572 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Малка бела стена, имот № 
003031 по КВС 

Имот № 003031 (нула 
нула три нула три 
едно) с площ 5,002 
дка (пет хиляди и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

175.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

322
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3573 
19.11.2012 

3573 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Малка бела стена, имот № 
003032 по КВС 

Имот № 003032 (нула 
нула три нула три 
две) с площ 5,541 дка 
(пет хиляди 
петстотин 
четиридесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

194.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

322
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3574 
19.11.2012 

3574 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004002 по КВС 

Имот № 004002 (нула 
нула четири нула 
нула две) с площ 
2,575 дка (две хиляди 
петстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 

90.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) 

322
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3575 
19.11.2012 

3575 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004003 по КВС 

Имот № 004003 (нула 
нула четири нула 
нула три) с площ 
14,299 дка 
(четиринадесет 
хиляди двеста 
деветдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

296,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

322
6 

3576 
19.11.2012 

3576 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004024 по КВС 

Имот № 004024 (нула 
нула четири нула две 
четири) с площ 0,355 
дка (триста петдесет 
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

7.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

322
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3577 
19.11.2012 

3577 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004026 по КВС 

Имот № 004026 (нула 
нула четири нула две 
шест) с площ 1,364 
дка (хиляда триста 
шестдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

28.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

322
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3578 
19.11.2012 

3578 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004028 по КВС 

Имот № 004028 (нула 
нула четири нула две 
осем) с площ 2,339 
дка (две хиляди 
триста тридесет и 
девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

48.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



322
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3579 
19.11.2012 

3579 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004031 по КВС 

Имот № 004031 (нула 
нула четири нула три 
едно) с площ 2,547 
дка (две хиляди 
петстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

89.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

323
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3580 
19.11.2012 

3580 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004040 по КВС 

Имот № 004040 (нула 
нула четири нула 
четири нула) с площ 
15,061 дка 
(петнадесет хиляди 
шестдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

311,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

323
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3581 
19.11.2012 

3581 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004044 по КВС 

Имот № 004044 (нула 
нула четири нула 
четири четири) с 
площ 16,446 дка 
(шестнадесет хиляди 
четиристотин 
четиридесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

340,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

323
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3582 
19.11.2012 

3582 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004045 по КВС 

Имот № 004045 (нула 
нула четири нула 
четири пет) с площ 
12,867 дка 
(дванадесет хиляди 
осемстотин 
шестдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

266,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) 

323
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3583 
19.11.2012 

3583 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004047 по КВС 

Имот № 004047 (нула 
нула четири нула 
четири седем) с площ 
0,887 дка 
(осемстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

31.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

323
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3584 
19.11.2012 

3584 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004052 по КВС 

Имот № 004052 (нула 
нула четири нула пет 
две) с площ 20,927 
дка (двадесет хиляди 
деветстотин 
двадесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

433,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

323
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3585 
19.11.2012 

3585 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Джуров рог, имот № 092004 
по КВС 

Имот № 092004 (нула 
девет две нула нула 
нула четири) с площ 
1.200 дка (хиляда и 
двеста кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

117,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

323
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3586 
19.11.2012 

3586 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004060 по КВС 

Имот № 004060 (нула 
нула четири нула 
шест нула) с площ 
2,754 дка (две хиляди 
седемстотин 
петдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

57.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



323
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3587 
19.11.2012 

3587 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004061 по КВС 

Имот № 004061 (нула 
нула четири нула 
шест едно) с площ 
8,398 дка (осем 
хиляди триста 
деветдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

173.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3588 
19.11.2012 

3588 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004065 по КВС 

Имот № 004065 (нула 
нула четири нула 
шест пет) с площ 
0,687 дка (шестотин 
осемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

14.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3589 
19.11.2012 

3589 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004071 по КВС 

Имот № 004071 (нула 
нула четири нула 
седем едно) с площ 
10,927 дка (десет 
хиляди деветстотин 
двадесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

447,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

324
0 

3590 
19.11.2012 

3590 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004072 по КВС 

Имот № 004072 (нула 
нула четири нула 
седем две) с площ 
6,212 дка (шест 
хиляди двеста и 
дванадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

218.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

324 3591 3591 обл. Пазарджик, общ. Имот № 004074 (нула 217,80 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



1 19.11.2012 Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004074 по КВС 

нула четири нула 
седем четири) с площ 
6,205 дка (шест 
хиляди двеста и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

324
2 

3592 
19.11.2012 

3592 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004075 по КВС 

Имот № 004075 (нула 
нула четири нула 
седем пет) с площ 
3,988 дка (три хиляди 
деветстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

140,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

324
3 

3593 
19.11.2012 

3593 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004077 по КВС 

Имот № 004077 (нула 
нула четири нула 
седем седем) с площ 
11.908 дка 
(единадесет хиляди 
деветстотин и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

246,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

324
4 

3594 
19.11.2012 

3594 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004079 по КВС 

Имот № 004079 (нула 
нула четири нула 
седем девет) с площ 
5,054 дка (пет хиляди 
петдесет  и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

104,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

324
5 

3595 
19.11.2012 

3595 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 004082 (нула 
нула четири нула 

75.70 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004082 по КВС 

осем две) с площ 
3,655 дка (три хиляди 
шестотин петдесет и 
пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

324
6 

3596 
19.11.2012 

3596 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Брайновец, имот № 005006 
по КВС 

Имот № 005006 (нула 
нула пет нула нула 
шест) с площ 14,406 
дка (четиринадесет 
хиляди четиристотин 
и шест  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

298,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

324
7 

3597 
19.11.2012 

3597 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Брайновец, имот № 005008 
по КВС 

Имот № 005008 (нула 
нула пет нула нула 
осем) с площ 7,685 
дка (седем хиляди 
шестотин осемдесет  
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

159,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

324
8 

3598 
19.11.2012 

3598 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Брайновец, имот № 005015 
по КВС 

Имот № 005015 (нула 
нула пет нула едно 
пет) с площ 6,327 дка 
(шест хиляди триста 
двадесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

131,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

324
9 

3599 
19.11.2012 

3599 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Брайновец, имот № 005017 

Имот № 005017 (нула 
нула пет нула едно 
седем) с площ 3,288 
дка (три хиляди 

68,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



по КВС двеста осемдесет и 
осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

325
0 

3600 
19.11.2012 

3600 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Брайновец, имот № 005020 
по КВС 

Имот № 005020 (нула 
нула пет нула две 
нула) с площ 0,952 
дка (деветстотин 
петдесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

19,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

325
1 

3601 
19.11.2012 

3601 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Брайновец, имот № 005029 
по КВС 

Имот № 005029 (нула 
нула пет нула две 
девет) с площ 0,741 
дка (седемстотин 
четиридесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

15,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

325
2 

3602 
19.11.2012 

3602 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Брайновец, имот № 005031 
по КВС 

Имот № 005031 (нула 
нула пет нула три 
едно) с площ 5,652 
дка (пет хиляди 
шестотин петдесет и 
два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

117,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

325
3 

3603 
19.11.2012 

3603 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Брайновец, имот № 005035 
по КВС 

Имот № 005035 (нула 
нула пет нула три 
пет) с площ 1,825 дка 
(хиляда осемстотин 
двадесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 

64,10 лв.. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

325
4 

3604 
19.11.2012 

3604 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Брайновец, имот № 005036 
по КВС 

Имот № 005036 (нула 
нула пет нула три 
шест) с площ 2,550 
дка (две хиляди 
петстотин и петдесет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

89,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

325
5 

3605 
19.11.2012 

3605 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006001 по КВС 

Имот № 006001 (нула 
нула шест нула нула 
едно) с площ 11,437 
дка (единадесет 
хиляди четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

236,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

325
6 

3606 
19.11.2012 

3606 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006002 по КВС 

Имот № 006002 (нула 
нула шест нула нула 
две) с площ 0,793 дка 
(седемстотин 
деветдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

16,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

325
7 

3607 
19.11.2012 

3607 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006007 по КВС 

Имот № 006007 (нула 
нула шест нула нула 
седем) с площ 3,595 
дка (три хиляди 
петстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 

74,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

325
8 

3608 
19.11.2012 

3608 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006008 по КВС 

Имот № 006008 (нула 
нула шест нула нула 
осем) с площ 2,853 
дка (две хиляди 
осемстотин петдесет 
и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

59,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

325
9 

3609 
19.11.2012 

3609 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006010 по КВС 

Имот № 006010 (нула 
нула шест нула едно 
нула) с площ 19,180 
дка (деветнадесет 
хиляди сто и 
осемдесет  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

397,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

326
0 

3610 
19.11.2012 

3610 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006013 по КВС 

Имот № 006013 (нула 
нула шест нула едно 
три) с площ 9,806 дка 
(девет хиляди 
осемстотин и шест  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

203,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

326
1 

3611 
19.11.2012 

3611 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006015 по КВС 

Имот № 006015 (нула 
нула шест нула едно 
пет) с площ 5,922 дка 
(пет хиляди 
деветстотин 
двадесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

122,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) производство
" гр.София 

326
2 

3612 
19.11.2012 

3612 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006017 по КВС 

Имот № 006017 (нула 
нула шест нула едно 
седем) с площ 1,320 
дка (хиляда триста и 
двадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

27,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

326
3 

3613 
19.11.2012 

3613 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006018 по КВС 

Имот № 006018 (нула 
нула шест нула едно 
осем) с площ 0,881 
дка (осемстотин 
осемдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

30,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

326
4 

3614 
19.11.2012 

3614 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006021 по КВС 

Имот № 006021 (нула 
нула шест нула две 
едно) с площ 0,881 
дка (осемстотин 
осемдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

18,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

326
5 

3615 
19.11.2012 

3615 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006023 по КВС 

Имот № 006023 (нула 
нула шест нула две 
три) с площ 1,291 дка 
(хиляда двеста 
деветдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

26,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



326
6 

3616 
19.11.2012 

3616 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006024 по КВС 

Имот № 006024 (нула 
нула шест нула две 
четири) с площ 2,585 
дка (две хиляди 
петстотин осемдесет 
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

53,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

326
7 

3617 
19.11.2012 

3617 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006028 по КВС 

Имот № 006028 (нула 
нула шест нула две 
осем) с площ 3,888 
дка (три хиляди 
осемстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

136,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

326
8 

3618 
19.11.2012 

3618 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006030 по КВС 

Имот № 006030 (нула 
нула шест нула три 
нула) с площ 2,317 
дка (две хиляди 
триста и 
седемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

48.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

326
9 

3619 
19.11.2012 

3619 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006031 по КВС 

Имот № 006031 (нула 
нула шест нула три 
едно) с площ 1,136 
дка (хиляда сто 
тридесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

23.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

327 3620 3620 обл. Пазарджик, общ. Имот № 006032 (нула 287,80 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



0 19.11.2012 Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006032 по КВС 

нула шест нула три 
две) с площ 13,905 
дка (тринадесет 
хиляди деветстотин и 
пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

327
1 

3621 
19.11.2012 

3621 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006033 по КВС 

Имот № 006033 (нула 
нула шест нула три 
три) с площ 6,807 дка 
(шест хиляди 
осемстотин и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

140.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

327
2 

3622 
19.11.2012 

3622 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006035 по КВС 

Имот № 006035 (нула 
нула шест нула три 
пет) с площ 0,772 дка 
(седемстотин 
седемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

27,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

327
3 

3623 
19.11.2012 

3623 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Вакарелски сей, имот № 
006036 по КВС 

Имот № 006036 (нула 
нула шест нула три 
шест) с площ 5,108 
дка (пет хиляди сто и 
осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

105,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

327
4 

3624 
19.11.2012 

3624 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 

Имот № 006038 (нула 
нула шест нула три 
осем) с площ 12,464 

258,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Вакарелски сей, имот № 
006038 по КВС 

дка (дванадесет 
хиляди четиристотин 
шестдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

327
5 

3625 
19.11.2012 

3625 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Средорът, имот № 007002 
по КВС 

Имот № 007002 (нула 
нула седем нула нула 
две) с площ 9,237 дка 
(девет хиляди двеста 
тридесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

191,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

327
6 

3626 
19.11.2012 

3626 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Средорът, имот № 007007 
по КВС 

Имот № 007007 (нула 
нула седем нула нула 
седем) с площ 1,042 
дка (хиляди 
четиридесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

36,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

327
7 

3627 
19.11.2012 

3627 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Средорът, имот № 007008 
по КВС 

Имот № 007008 (нула 
нула седем нула нула 
осем) с площ 6,745 
дка (шест хиляди 
седемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

236,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

327
8 

3628 
19.11.2012 

3628 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Средорът, имот № 007010 

Имот № 007010 (нула 
нула седем нула 
едно нула) с площ 
5,146 дка (пет хиляди 

180,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



по КВС сто четиридесет и 
шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

327
9 

3629 
19.11.2012 

3629 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Средорът, имот № 007011 
по КВС 

Имот № 007011 (нула 
нула седем нула 
едно едно) с площ 
0,307 дка (триста и 
седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

10,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

328
0 

3630 
19.11.2012 

3630 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Средорът, имот № 007012 
по КВС 

Имот № 007012 (нула 
нула седем нула 
едно две) с площ 
0,359 дка (триста 
петдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

328
1 

3631 
19.11.2012 

3631 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Средорът, имот № 007013 
по КВС 

Имот № 007013 (нула 
нула седем нула 
едно три) с площ 
0,879 дка 
(осемстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

30.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

328
2 

3632 
19.11.2012 

3632 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008002 по КВС 

Имот № 008002 (нула 
нула осем нула нула 
две) с площ 2,185 дка 
(две хиляди сто 
осемдесет и пет 

85,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

328
3 

3633 
19.11.2012 

3633 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008005 по КВС 

Имот № 008005 (нула 
нула осем нула нула 
пет) с площ 3,064 дка 
(три хиляди 
шестдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

119,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

328
4 

3634 
19.11.2012 

3634 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008008 по КВС 

Имот № 008008 (нула 
нула осем нула нула 
осем) с площ 18,604 
дка (осемнадесет 
хиляди шестотин и 
четири кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

834,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

328
5 

3635 
19.11.2012 

3635 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008009 по КВС 

Имот № 008009 (нула 
нула осем нула нула 
девет) с площ 1,996 
дка (хиляди 
деветстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

89,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

328
6 

3636 
19.11.2012 

3636 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008010 по КВС 

Имот № 008010 (нула 
нула осем нула едно 
нула) с площ 0,875 
дка (осемстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.)  

39,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

328
7 

3637 
19.11.2012 

3637 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008013 по КВС 

Имот № 008013 (нула 
нула осем нула едно 
три) с площ 7,912 дка 
(седем хиляди 
деветстотин и 
дванадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

209,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

328
8 

3638 
19.11.2012 

3638 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008017 по КВС 

Имот № 008017 (нула 
нула осем нула едно 
седем) с площ 1,472 
дка (хиляда 
четиристотин 
седемдесет и два  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

33,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

328
9 

3639 
19.11.2012 

3639 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008019 по КВС 

Имот № 008019 (нула 
нула осем нула едно 
девет) с площ 7,187 
дка (седем хиляда 
сто осемдесет и 
седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

190,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

329
0 

3640 
19.11.2012 

3640 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008021 по КВС 

Имот № 008021 (нула 
нула осем нула две 
едно) с площ 10,080 
дка (десет хиляди и 
осемдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

231,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

329
1 

3641 
19.11.2012 

3641 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008025 по КВС 

Имот № 008025 (нула 
нула осем нула две 
пет) с площ 3,448 дка 
(три хиляди 
четиристотин 
четиридесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

91,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

329
2 

3642 
19.11.2012 

3642 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008026 по КВС 

Имот № 008026 (нула 
нула осем нула две 
шест) с площ 3,116 
дка (три хиляди сто и 
шестнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

82,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

329
3 

3643 
19.11.2012 

3643 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008030 по КВС 

Имот № 008030 (нула 
нула осем нула три 
нула) с площ 1,966 
дка (хиляда 
деветстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

88,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

329
4 

3644 
19.11.2012 

3644 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008032 по КВС 

Имот № 008032 (нула 
нула осем нула три 
две) с площ 0,745 дка 
(седемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

19,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

329
5 

3645 
19.11.2012 

3645 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008033 по КВС 

Имот № 008033 (нула 
нула осем нула три 
три) с площ 10,900 
дка (десет хиляди и 
деветстотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

288,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

329
6 

3646 
19.11.2012 

3646 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008036 по КВС 

Имот № 008036 (нула 
нула осем нула три 
шест) с площ 1,488 
дка (хиляда 
четиристотин 
осемдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

39,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

329
7 

3647 
19.11.2012 

3647 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008041 по КВС 

Имот № 008041 (нула 
нула осем нула 
четири едно) с площ 
4,386 дка (четири 
хиляди триста 
осемдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

116,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

329
8 

3648 
19.11.2012 

3648 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008050 по КВС 

Имот № 008050 (нула 
нула осем нула пет 
нула) с площ 0,691 
дка (шестотин 
деветдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

18,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

329
9 

3649 
19.11.2012 

3649 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008052 по КВС 

Имот № 008052 (нула 
нула осем нула пет 
две) с площ 1,321 дка 
(хиляда триста 
двадесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

34.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

330
0 

3650 
19.11.2012 

3650 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008054 по КВС 

Имот № 008054 (нула 
нула осем нула пет 
четири) с площ 0,400 
дка (четиристотин 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

10.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

330
1 

3651 
19.11.2012 

3651 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008057 по КВС 

Имот № 008057 (нула 
нула осем нула пет 
седем) с площ 1,643 
дка (хиляда шестотин 
четиридесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

43.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

330
2 

3652 
19.11.2012 

3652 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008058 по КВС 

Имот № 008058 (нула 
нула осем нула пет 
осем) с площ 3,449 
дка (три хиляди 
четиристотин 
четиридесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

91.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

330 3653 3653 обл. Пазарджик, общ. Имот № 008068 (нула 123.20 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



3 19.11.2012 Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008068 по КВС 

нула осем нула шест 
осем) с площ 4,659 
дка (четири хиляди 
шестотин петдесет и 
девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

330
4 

3654 
19.11.2012 

3654 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008070 по КВС 

Имот № 008070 (нула 
нула осем нула 
седем нула) с площ 
2,111 дка (две хиляди 
сто и единадесет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

55.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

330
5 

3655 
19.11.2012 

3655 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008072 по КВС 

Имот № 008072 (нула 
нула осем нула 
седем две) с площ 
0,635 дка (шестотин 
тридесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

16.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

330
6 

3656 
19.11.2012 

3656 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008076 по КВС 

Имот № 008076 (нула 
нула осем нула 
седем шест) с площ 
0,662 дка (шестотин 
шестдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

17.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

330
7 

3657 
19.11.2012 

3657 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 

Имот № 008078 (нула 
нула осем нула 
седем осем) с площ 

65.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Филипово бърдо, имот № 
008078 по КВС 

2,456 дка (две хиляди 
четиристотин 
петдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

330
8 

3658 
19.11.2012 

3658 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008081 по КВС 

Имот № 008081 (нула 
нула осем нула осем 
едно) с площ 13,324 
дка (тринадесет 
хиляди триста 
двадесет и четири  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

352,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

330
9 

3659 
19.11.2012 

3659 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008084 по КВС 

Имот № 008084 (нула 
нула осем нула осем 
четири) с площ 2,562 
дка (две хиляди 
петстотин шестдесет 
и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

67.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

331
0 

3660 
19.11.2012 

3660 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008085 по КВС 

Имот № 008085 (нула 
нула осем нула осем 
пет) с площ 3,831 дка 
(три хиляди 
осемстотин тридесет 
и един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

101.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

331
1 

3661 
19.11.2012 

3661 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008086 по КВС 

Имот № 008086 (нула 
нула осем нула осем 
шест) с площ 18.621 
дка (осемнадесет 
хиляди шестстотин 

492,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



двадесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

331
2 

3662 
19.11.2012 

3662 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008089 по КВС 

Имот № 008089 (нула 
нула осем нула осем 
девет) с площ 11.103 
дка (единадесет 
хиляди сто и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

293,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

331
3 

3663 
19.11.2012 

3663 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008090 по КВС 

Имот № 008090(нула 
нула осем нула девет 
нула) с площ 0.859 
дка (осемстотин 
петдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

22.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

331
4 

3664 
19.11.2012 

3664 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008093 по КВС 

Имот № 008093(нула 
нула осем нула девет 
три) с площ 0.876 дка 
(осемстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

23.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

331
5 

3665 
19.11.2012 

3665 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008097 по КВС 

Имот № 008097(нула 
нула осем нула девет 
седем) с площ 19.225 
дка (деветнадесет 
хиляди двеста 
двадесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 

862.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

331
6 

3666 
19.11.2012 

3666 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008098 по КВС 

Имот № 008098(нула 
нула осем нула девет 
осем) с площ 11.361 
дка (единадесет 
хиляди триста 
шестдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

300,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

331
7 

3667 
19.11.2012 

3667 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008099 по КВС 

Имот № 008099(нула 
нула осем нула девет 
девет) с площ 1.961 
дка (хиляда 
деветстотин 
шестдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

88.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

331
8 

3668 
19.11.2012 

3668 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008101 по КВС 

Имот № 008101(нула 
нула осем едно нула 
едно) с площ 1.342 
дка (хиляда триста 
четиридесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

35.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

331
9 

3669 
19.11.2012 

3669 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008105 по КВС 

Имот № 008105(нула 
нула осем едно нула 
пет) с площ 0.347 дка 
(триста четиридесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 

15.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

332
0 

3670 
19.11.2012 

3670 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008106 по КВС 

Имот № 008106(нула 
нула осем едно нула 
шест) с площ 2.835 
дка (две хиляди 
осемстотин тридесет 
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

127.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

332
1 

3671 
19.11.2012 

3671 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Филипово бърдо, имот № 
008107 по КВС 

Имот № 008107(нула 
нула осем едно нула 
седем) с площ 7.589 
дка (седем хиляди 
петстотин осемдесет 
и девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

200.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

332
2 

3672 
19.11.2012 

3672 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009006 по 
КВС 

Имот № 009006(нула 
нула девет нула нула 
шест) с площ 5.266 
дка (пет хиляди 
двеста шестдесет и 
шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

109,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

332
3 

3673 
19.11.2012 

3673 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009009 по 
КВС 

Имот № 009009 (нула 
нула девет нула нула 
девет) с площ 1.013 
дка (хиляда 
тринадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

21,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 
Към нов 
акт за 
поправка:  



производство
" гр.София 

AKT 
N:4547/30.
05.2013 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:4547/30.
05.2013 

332
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3674 
19.11.2012 

3674 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009015 по 
КВС 

Имот № 009015(нула 
нула девет нула едно 
пет) с площ 12.555 
дка (дванадесет 
хиляди петстотин 
петдесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

303,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

332
5 

3675 
19.11.2012 

3675 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009031 по 
КВС 

Имот № 009031(нула 
нула девет нула три 
едно) с площ 11.250 
дка (единадесет 
хиляди двеста и 
петдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

297,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

332
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3676 
19.11.2012 

3676 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009086 по 
КВС 

Имот № 009086(нула 
нула девет нула осем 
шест) с площ 13.320 
дка (тринадесет 
хиляди триста и 
двадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

352,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

332
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3677 
19.11.2012 

3677 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010081 по 
КВС 

Имот № 010081(нула 
едно нула нула осем 
едно) с площ 13.716 
дка (тринадесет 
хиляди седемстотин 

362,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



и шестнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

332
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3678 
19.11.2012 

3678 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010090 по 
КВС 

Имот № 010090(нула 
едно нула нула девет 
нула) с площ 11.418 
дка (единадесет 
хиляди четиристотин 
и осемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

512,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3679 
19.11.2012 

3679 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Белининно, имот № 013018 
по КВС 

Имот № 013018(нула 
едно три нула едно 
осем) с площ 11.437 
дка (единадесет 
хиляди четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

302,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3680 
19.11.2012 

3680 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Белининно, имот № 014002 
по КВС 

Имот № 014002(нула 
едно четири нула 
нула две) с площ 
14.698 дка 
(четиринадесет 
хиляди шестотин 
деветдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

388,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3681 
19.11.2012 

3681 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Белининно, имот № 014009 
по КВС 

Имот № 014009(нула 
едно четири нула 
нула девет) с площ 
10.870 дка (десет 
хиляди осемстотин и 
седемдесет кв.м.)  

287,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

333
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3682 
19.11.2012 

3682 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015022 по КВС 

Имот № 015022 (нула 
едно пет нула две 
две) с площ 18.755 
дка (осемнадесет 
хиляди седемстотин 
петдесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ХІ (девета) 

841,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3683 
19.11.2012 

3683 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015030 по КВС 

Имот № 015030 (нула 
едно пет нула три 
нула) с площ 14.444 
дка (четиринадесет 
хиляди четиристотин 
четиридесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ХІ (девета) 

382,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3684 
19.11.2012 

3684 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015040 по КВС 

Имот № 015040 (нула 
едно пет нула четири 
нула) с площ 12.264 
дка (дванадесет 
хиляди двеста 
шестдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

550,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

333
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3685 
19.11.2012 

3685 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018016 по 
КВС 

Имот № 018016 (нула 
едно осем нула едно 
шест) с площ 13.863 
дка (тринадесет 
хиляди осемстотин 
шестдесет и три 
кв.м.)  

366,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

333
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3686 
19.11.2012 

3686 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018023 по 
КВС 

Имот № 018023 (нула 
едно осем нула две 
три) с площ 12.972 
дка (дванадесет 
хиляди деветстотин 
седемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

343,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3687 
19.11.2012 

3687 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024010 
по КВС 

Имот № 024010 (нула 
две четири нула едно 
нула) с площ 11.407 
дка (единадесет 
хиляди четиристотин 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

328,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

333
8 

3688 
19.11.2012 

3688 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 032004 
по КВС 

Имот № 032004 (нула 
три две нула нула 
четири) с площ 
12.704 дка 
(дванадесет хиляди 
седемстотин и 
четири кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

2147,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3689 
19.11.2012 

3689 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Горен друм, имот № 033002 
по КВС 

Имот № 033002 (нула 
три три нула нула 
две) с площ 13.809 
дка (тринадесет 
хиляди осемстотин и 
девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 

365,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

334
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3690 
19.11.2012 

3690 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 042001 по 
КВС 

Имот № 042001 (нула 
четири две нула нула 
едно) с площ 16.008 
дка (шестнадесет 
хиляди и осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIІІ(осма) 

644,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3691 
19.11.2012 

3691 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Митрово ниве, имот № 
044003 по КВС 

Имот № 044003 (нула 
четири четири нула 
нула три) с площ 
18.805 дка 
(осемнадесет хиляди 
и осемстотин и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIІІ(осма) 

1362,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3692 
19.11.2012 

3692 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
046004 по КВС 

Имот № 046004 (нула 
четири шест нула 
нула четири) с площ 
10.159 дка (десет 
хиляди сто петдесет 
и девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

455,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3693 
19.11.2012 

3693 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Митрово ниве, имот № 
047016 по КВС 

Имот № 047016 (нула 
четири седем нула 
едно шест) с площ 
19.306 дка 
(деветнадесет 
хиляди триста и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 

777,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ(осма) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

334
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3694 
19.11.2012 

3694 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Митрово ниве, имот № 
047023 по КВС 

Имот № 047023 (нула 
четири седем нула 
две три) с площ 
10.005 дка (десет 
хиляди и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ(осма) 

630,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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3695 
19.11.2012 

3695 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Митрово ниве, имот № 
049001 по КВС 

Имот № 049001 (нула 
четири девет нула 
нула едно) с площ 
18.425 дка 
(осемнадесет хиляди 
четиристотин 
двадесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ(осма) 

644.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

334
6 

3696 
19.11.2012 

3696 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Митрово ниве, имот № 
050001 по КВС 

Имот № 050001 (нула 
нула пет нула нула 
едно) с площ 18.077 
дка (осемнадесет 
хиляди  седемдесет и 
седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

 1 771.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

334
7 

3697 
19.11.2012 

3697 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
052001 по КВС 

Имот № 052001 (нула 
пет две нула нула 
едно) с площ 3.187 
дка (три хиляди сто 
осемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

73.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

334
8 

3698 
19.11.2012 

3698 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
052003 по КВС 

Имот № 052003 (нула 
пет две нула нула 
три) с площ 2.629 дка 
(две хиляди 
шестстотин двадесет 
и девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

102.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

334
9 

3699 
19.11.2012 

3699 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
053001 по КВС 

Имот № 053001 (нула 
пет три нула нула 
едно) с площ 1.947 
дка (хиляда 
деветстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

87,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

335
0 

3700 
19.11.2012 

3700 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
053002 по КВС 

Имот № 053002 (нула 
пет три нула нула 
две) с площ 2.674 дка 
(две хиляди  
шестстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

119.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

335
1 

3701 
19.11.2012 

3701 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
053004 по КВС 

Имот № 053004 (нула 
пет три нула нула 
четири) с площ 8.169 
дка (осем хиляди сто 
шестдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 

318,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ(девета) " гр.София 

335
2 

3702 
19.11.2012 

3702 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Долни лаки, имот № 054001 
по КВС 

Имот № 054001 (нула 
пет четири нула нула 
едно) с площ 3.756 
дка (три хиляди 
седемстотин 
петдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

168,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

335
3 

3703 
19.11.2012 

3703 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Долни лаки, имот № 054005 
по КВС 

Имот № 054005 (нула 
пет четири нула нула 
пет) с площ 11.284 
дка (единадесет 
хиляди двеста 
осемдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

506,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

335
4 

3704 
19.11.2012 

3704 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Долни лаки, имот № 054014 
по КВС 

Имот № 054014 (нула 
пет четири нула едно 
едно четири) с площ 
13.333 дка 
(тринадесет хиляди 
триста тридесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

598,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

335
5 

3705 
19.11.2012 

3705 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Пипонкьовец, имот № 
059007 по КВС 

Имот № 059007 (нула 
пет девет нула нула 
седем) с площ 11.961 
дка (единадесет 
хиляди деветстотин 
шестдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
използваема ливада 

868,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

производство
" гр.София 

335
6 

3706 
19.11.2012 

3706 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Косовица, имот № 060006 по 
КВС 

Имот № 060006 (нула 
шест нула нула нула 
шест) с площ 14.125 
дка (четиринадесет 
хиляди сто двадесет 
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

633,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

335
7 

3707 
19.11.2012 

3707 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Митрово ниве, имот № 
061008 по КВС 

Имот № 061008 (нула 
шест едно нула нула 
осем) с площ 18.251 
дка (осемнадесет 
хиляди двеста 
петдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1788,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

335
8 

3708 
19.11.2012 

3708 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Митрово ниве, имот № 
062016 по КВС 

Имот № 062016 (нула 
шест две нула едно 
шест) с площ 16.200 
дка (шестнадесет 
хиляди и двеста 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1587,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

335
9 

3709 
19.11.2012 

3709 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Петрова църква, имот № 
068001 по КВС 

Имот № 068001 (нула 
шест осем нула нула 
едно) с площ 11.256 
дка (единадесет 
хиляди двеста 
петдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - използв. 
ливада 
Категория на земята 

742,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V(пета) 

" гр.София 

336
0 

3710 
19.11.2012 

3710 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Бойов рът, имот № 071002 по 
КВС 

Имот № 071002 (нула 
седем едно нула 
нула две) с площ 
10.189 дка (десет 
хиляди сто 
осемдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

234,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

336
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3711 
19.11.2012 

3711 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Шумановец, имот № 072032 
по КВС 

Имот № 072032 (нула 
седем две нула три 
две) с площ 10.950 
дка (десет хиляди 
деветстотин и 
петдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - използв. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

650,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

336
2 

3712 
19.11.2012 

3712 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Шумановец, имот № 072048 
по КВС 

Имот № 072048 (нула 
седем две нула 
четири осем) с площ 
11.924 дка 
(единадесет хиляди 
деветстотин 
двадесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - използв. 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

668,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

336
3 

3713 
19.11.2012 

3713 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Митрово ниве, имот № 
079027 по КВС 

Имот № 079027 (нула 
седем девет нула две 
седем) с площ 13.751 
дка (тринадесет 
хиляди седемстотин 
петдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

1347,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V(пета) 

производство
" гр.София 

336
4 

3714 
19.11.2012 

3714 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Митрово ниве, имот № 
079028 по КВС 

Имот № 079028 (нула 
седем девет нула две 
осем) с площ 12.896 
дка (дванадесет 
хиляди осемстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

2321,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

336
5 

3715 
19.11.2012 

3715 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Пипонкьовец, имот № 
090011 по КВС 

Имот № 090011 (нула 
девет нула нула едно 
едно) с площ 2.000 
дка (две хиляди кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

196,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

336
6 

3716 
19.11.2012 

3716 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Пипонкьовец, имот № 
090020 по КВС 

Имот № 090020 (нула 
девет нула нула две 
нула) с площ 14.822 
дка (четиринадесет 
хиляди осемстотин 
двадесет и два  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1452,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

336
7 

3717 
19.11.2012 

3717 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Пипонкьовец, имот № 
091024 по КВС 

Имот № 091024 (нула 
девет едно нула две 
четири) с площ 7.246 
дка (седем хиляди 
двеста четиридесет и 
шест  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

710,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

336
8 

3718 
19.11.2012 

3718 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Пипонкьовец, имот № 
091040 по КВС 

Имот № 091040 (нула 
девет едно нула 
четири нула) с площ 
1.397 дка (хиляда 
триста деветдесет и 
седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

136,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

336
9 

3719 
19.11.2012 

3719 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.526 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062030 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.526  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
пет две шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5259 кв.м. (пет 
хиляди двеста 
петдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

746,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

337
0 

3720 
21.11.2012 

3720 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Юндола " № 6, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1666  по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Сграда с 
идентификатор 
03592.502.1666.1(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест шест 
шест точка едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 22 
кв.м.(двадесет и два 
кв.м.) 
Предназначение: 
сграда за битови 
услуги 
Брой етажи: 1(един) 
Година на 

3 017.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



построяване на 
сградата - 2004 г.(две 
хиляди и четвърта 
год.) 

337
1 

3721 
21.11.2012 

3721 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Юндола " № 6, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1666  по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Сграда с 
идентификатор 
03592.502.1666.4(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест шест 
шест точка четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 18 
кв.м.(осемнадесет 
кв.м.) 
Предназначение: 
сграда за търговия 
Брой етажи: 1(един) 
Година на 
построяване на 
сградата - 2004 г.(две 
хиляди и четвърта 
год.) 

3 456.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

337
2 

3722 
21.11.2012 

3722 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Юндола " № 6, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1666  по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Сграда с 
идентификатор 
03592.502.1666.2(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест шест 
шест точка две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 44 
кв.м.(четиридесет и 
четири кв.м.) 
Предназначение: 
сграда за 
обществено хранене 
Брой етажи: 1(един) 
Година на 
построяване на 
сградата - 2004 г.(две 
хиляди и четвърта 
год.) 

8 449.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Общински 
имоти 
Белово" 
ЕООд, вписан 
с 
ДВ.Вх.р.7620, 
акт 197, том 
26, Вх. рег.№ 
7629 от 
24.07.2015 г. 
в Служба по 
Вписванията - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 219 от 
05.08.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

337
3 

3723 
21.11.2012 

3723 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Юндола " № 6, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1666  по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Сграда с 
идентификатор 
03592.502.1666.3(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест шест 
шест точка три) по 

3 456.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

    
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

КККР на гр. Белово с 
площ 18 
кв.м.(осемнадесет 
кв.м.) 
Предназначение: 
сграда за търговия 
Брой етажи: 1(един) 
Година на 
построяване на 
сградата - 2004 г.(две 
хиляди и четвърта 
год.) 

Закона за 
общинската 
собственост 

337
4 

3724 
21.11.2012 

3724 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Юндола " № 6, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1666  по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Сграда с 
идентификатор 
03592.502.1666.5(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест шест 
шест точка пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 18 
кв.м.(осемнадесет 
кв.м.) 
Предназначение: 
сграда за търговия 
Брой етажи: 1(един) 
Година на 
построяване на 
сградата - 2004 г.(две 
хиляди и четвърта 
год.) 

3 456.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

337
5 

3725 
12.12.2012 

3725 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Бела стена, имот № 
004054 по КВС 

Имот № 004054 (нула 
нула четири нула пет 
четири) с площ 
29.535 дка (двадесет 
и девет хиляда 
петстотин тридесет и 
пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

611,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

337
6 

3726 
12.12.2012 

3726 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009013 по 
КВС 

Имот № 009013 (нула 
нула девет нула едно 
три) с площ 0.965 дка 
(деветстотин 
шестдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 

30,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

337
7 

3727 
12.12.2012 

3727 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009014 по 
КВС 

Имот № 009014 (нула 
нула девет нула едно 
четири) с площ 0.853 
дка (осемстотин 
петдесет и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

17,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

337
8 

3728 
12.12.2012 

3728 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009016 по 
КВС 

Имот № 009016 (нула 
нула девет нула едно 
шест) с площ 4.103 
дка (четири хиляди 
сто и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

84,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

337
9 

3729 
12.12.2012 

3729 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009020 по 
КВС 

Имот № 009020 (нула 
нула девет нула две 
нула) с площ 1.876 
дка (хиляда 
осемстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

45,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

338
0 

3730 
12.12.2012 

3730 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009022 по 
КВС 

Имот № 009022 (нула 
нула девет нула две 
две) с площ 1.939 дка 
(хиляда деветстотин 
тридесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

46,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

338
1 

3731 
12.12.2012 

3731 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009024 по 
КВС 

Имот № 009024 (нула 
нула девет нула две 
четири) с площ 2.279 
дка (две хиляда 
двеста седемдесет и 
девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

55,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

338
2 

3732 
12.12.2012 

3732 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009025 по 
КВС 

Имот № 009025 (нула 
нула девет нула две 
пет) с площ 3.137 дка 
(три хиляда сто 
тридесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

83,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

338
3 

3733 
12.12.2012 

3733 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009029 по 
КВС 

Имот № 009029 (нула 
нула девет нула две 
девет) с площ 2.927 
дка (две хиляди 
деветстотин 
двадесет  и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

131,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

338
4 

3734 
12.12.2012 

3734 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009034 по 
КВС 

Имот № 009034 (нула 
нула девет нула три 
четири) с площ 1.995 
дка (хиляда 
деветстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

48,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

производство
" гр.София 

338
5 

3735 
12.12.2012 

3735 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009036 по 
КВС 

Имот № 009036 (нула 
нула девет нула три 
шест) с площ 1.856 
дка (хиляда 
осемстотин петдесет 
и шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

44,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

338
6 

3736 
12.12.2012 

3736 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009040 по 
КВС 

Имот № 009040 (нула 
нула девет нула 
четири нула) с площ 
1.224 дка (хиляда 
двеста двадесет и 
четири кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

32,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

338
7 

3737 
12.12.2012 

3737 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009043 по 
КВС 

Имот № 009043 (нула 
нула девет нула 
четири три) с площ 
2.722 дка (две хиляди 
седемстотин 
двадесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

72,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

338
8 

3738 
12.12.2012 

3738 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009044 по 
КВС 

Имот № 009044 (нула 
нула девет нула 
четири четири) с 
площ 1.444 дка 
(хиляда четиристотин 
четиридесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

38,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



338
9 

3739 
12.12.2012 

3739 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009056 по 
КВС 

Имот № 009056 (нула 
нула девет нула пет 
шест) с площ 9.133 
дка (девет хиляди сто 
тридесет и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

367,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

339
0 

3740 
12.12.2012 

3740 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009057 по 
КВС 

Имот № 009057 (нула 
нула девет нула пет 
седем) с площ 1.333 
дка (хиляда триста 
тридесет и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

35,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

339
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3741 
12.12.2012 

3741 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009061 по 
КВС 

Имот № 009061 (нула 
нула девет нула шест 
едно) с площ 0.628 
дка (шестотин 
двадесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

16,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

339
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3742 
12.12.2012 

3742 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009068 по 
КВС 

Имот № 009068 (нула 
нула девет нула шест 
осем) с площ 0.262 
дка (двеста 
шестдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

6,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

339
3 

3743 
12.12.2012 

3743 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 009069 (нула 
нула девет нула шест 

13,50 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009069 по 
КВС 

девет) с площ 0.511 
дка (петстотин и 
единадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

339
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3744 
12.12.2012 

3744 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009070 по 
КВС 

Имот № 009070 (нула 
нула девет нула 
седем нула) с площ 
0.982 дка 
(деветстотин 
осемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

26,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

339
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3745 
12.12.2012 

3745 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009071 по 
КВС 

Имот № 009071 (нула 
нула девет нула 
седем едно) с площ 
1.482 дка (хиляда 
четиристотин 
осемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

39,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

339
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3746 
12.12.2012 

3746 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009073 по 
КВС 

Имот № 009073 (нула 
нула девет нула 
седем три) с площ 
1.772 дка (хиляда 
седемстотин 
седемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

46,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

339
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3747 
12.12.2012 

3747 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009076 по 

Имот № 009076 (нула 
нула девет нула 
седем шест) с площ 
0.975 дка 

25,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



КВС (деветстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

339
8 

3748 
12.12.2012 

3748 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009083 по 
КВС 

Имот № 009083 (нула 
нула девет нула осем 
три) с площ 0.424 дка 
(четиристотин 
двадесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

11,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

339
9 

3749 
12.12.2012 

3749 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010005 по 
КВС 

Имот № 010005 (нула 
едно нула нула нула 
пет) с площ 0.502 дка 
(петстотин и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

10,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

340
0 

3750 
12.12.2012 

3750 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010008 по 
КВС 

Имот № 010008 (нула 
едно нула нула нула 
осем) с площ 4.139 
дка (четири хиляди 
сто тридесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

85,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

340
1 

3751 
12.12.2012 

3751 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010009 по 
КВС 

Имот № 010009 (нула 
едно нула нула нула 
девет) с площ 1.671 
дка (хиляда шестотин 
седемдесет и един 
кв.м.)  

40,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

340
2 

3752 
12.12.2012 

3752 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010010 по 
КВС 

Имот № 010010 (нула 
едно нула нула едно 
нула)  с площ 2.161 
дка (две хиляди сто 
шестдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

52,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

340
3 

3753 
12.12.2012 

3753 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010013 по 
КВС 

Имот № 010013 (нула 
едно нула нула едно 
три)  с площ 0.195 дка 
(сто деветдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

4,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

340
4 

3754 
12.12.2012 

3754 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010018 по 
КВС 

Имот № 010018 (нула 
едно нула нула едно 
осем)  с площ 4.796 
дка (четири хиляди 
седемстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

115,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

340
5 

3755 
12.12.2012 

3755 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010020 по 
КВС 

Имот № 010020 (нула 
едно нула нула две 
нула)  с площ 5.725 
дка (пет хиляди 
седемстотин 
двадесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 

138,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

340
6 

3756 
12.12.2012 

3756 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010024 по 
КВС 

Имот № 010024 (нула 
едно нула нула две 
четири)  с площ 2.819 
дка (две хиляди 
осемстотин и 
деветнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

68,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

340
7 

3757 
12.12.2012 

3757 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010025 по 
КВС 

Имот № 010025 (нула 
едно нула нула две 
пет)  с площ 2.958 дка 
(две хиляди 
деветстотин 
петдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

78,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

340
8 

3758 
12.12.2012 

3758 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010029 по 
КВС 

Имот № 010029 (нула 
едно нула нула две 
девет) с площ 1.103 
дка (хиляда сто и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

26,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

340
9 

3759 
12.12.2012 

3759 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010031 по 
КВС 

Имот № 010031 (нула 
едно нула нула три 
едно) с площ 1.757 
дка (хиляда 
седемстотин 
петдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

42,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

производство
" гр.София 

341
0 

3760 
12.12.2012 

3760 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010033 по 
КВС 

Имот № 010033 (нула 
едно нула нула три 
три) с площ 2.208 дка 
(две хиляди двеста и 
осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

58,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

341
1 

3761 
12.12.2012 

3761 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010040 по 
КВС 

Имот № 010040 (нула 
едно нула нула 
четири нула) с площ 
1.121 дка (хиляда сто 
двадесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

29,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

341
2 

3762 
12.12.2012 

3762 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010041 по 
КВС 

Имот № 010041 (нула 
едно нула нула 
четири едно) с площ 
4.195 дка (четири 
хиляди сто деведесет 
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

111,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

341
3 

3763 
12.12.2012 

3763 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010042 по 
КВС 

Имот № 010042 (нула 
едно нула нула 
четири две) с площ 
6.411 дка (шест 
хиляди четиристотин 
и единадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

169,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



341
4 

3764 
12.12.2012 

3764 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010052 по 
КВС 

Имот № 010052 (нула 
едно нула нула пет 
две) с площ 0.487 дка 
(четиристотин 
осемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

341
5 

3765 
12.12.2012 

3765 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010054 по 
КВС 

Имот № 010054 (нула 
едно нула нула пет 
четири) с площ 2.545 
дка (две хиляди 
петстотин 
четиридесет  и пет кв 
.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

67,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

341
6 

3766 
12.12.2012 

3766 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010058 по 
КВС 

Имот № 010058 (нула 
едно нула нула пет 
осем) с площ 1.033 
дка (хиляда тридесет 
и три кв .м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

27,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

341
7 

3767 
12.12.2012 

3767 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010061 по 
КВС 

Имот № 010061 (нула 
едно нула нула шест 
едно) с площ 0.676 
дка (шестотин 
седемдесет и шест  
кв .м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

17.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

341
8 

3768 
12.12.2012 

3768 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 010063 (нула 
едно нула нула шест 

35.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010063 по 
КВС 

три) с площ 1.324 дка 
(хиляда триста 
двадесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

341
9 

3769 
12.12.2012 

3769 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010064 по 
КВС 

Имот № 010064 (нула 
едно нула нула шест 
четири) с площ 4.989 
дка (четири хиляди 
деветстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

132.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

342
0 

3770 
12.12.2012 

3770 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010065 по 
КВС 

Имот № 010065 (нула 
едно нула нула шест 
пет) с площ 2.920 дка 
(две хиляди 
деветстотин и 
двадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

77.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

342
1 

3771 
12.12.2012 

3771 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010066 по 
КВС 

Имот № 010066 (нула 
едно нула нула шест 
шест) с площ 1.982 
дка (хиляда 
деветстотин 
осемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

52.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

342
2 

3772 
12.12.2012 

3772 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010068 по 

Имот № 010068 (нула 
едно нула нула шест 
осем) с площ 3.858 
дка (три хиляди 

102.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



КВС осемстотин петдесет 
и осем  кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

342
3 

3773 
12.12.2012 

3773 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010070 по 
КВС 

Имот № 010070 (нула 
едно нула нула 
седем нула) с площ 
1.666 дка (хиляда 
шестотин шестдесет 
и шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

44.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

342
4 

3774 
12.12.2012 

3774 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010073 по 
КВС 

Имот № 010073 (нула 
едно нула нула 
седем три) с площ 
1.609 дка (хиляда 
шестотин и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

42.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

342
5 

3775 
12.12.2012 

3775 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010076 по 
КВС 

Имот № 010076 (нула 
едно нула нула 
седем шест) с площ 
7.375 дка (седем 
хиляди триста 
седемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

195.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

342
6 

3776 
12.12.2012 

3776 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010078 по 
КВС 

Имот № 010078(нула 
едно нула нула 
седем осем) с площ 
1.798 дка (седем 
хиляди седемстотин 
деветдесет и осем 

80.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

342
7 

3777 
12.12.2012 

3777 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010079 по 
КВС 

Имот № 010079(нула 
едно нула нула 
седем девет) с площ 
1.477 дка (хиляда 
четиристотин 
седемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

66.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

342
8 

3778 
12.12.2012 

3778 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010087 по 
КВС 

Имот № 010087(нула 
едно нула нула осем 
седем) с площ 0.102 
дка (сто и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

2.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

342
9 

3779 
12.12.2012 

3779 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010088 по 
КВС 

Имот № 010088 (нула 
едно нула нула осем 
осем) с площ 6.874 
дка (шест хиляди 
осемстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

181.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

343
0 

3780 
12.12.2012 

3780 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010089 по 
КВС 

Имот № 010089 (нула 
едно нула нула осем 
девет) с площ 2.863 
дка (две хиляди 
осемстотин 
шестдесет и три  

75.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

343
1 

3781 
12.12.2012 

3781 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010091 по 
КВС 

Имот № 010091(нула 
едно нула нула девет 
едно) с площ 0.424 
дка (четиристотин 
двадест и четири  
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

19,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

343
2 

3782 
12.12.2012 

3782 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 010094 по 
КВС 

Имот № 010094(нула 
едно нула нула девет 
четири) с площ 6.984 
дка (шест хиляди 
деветстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

168,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

343
3 

3783 
12.12.2012 

3783 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горни лъки, имот № 
011001 по КВС 

Имот № 011001(нула 
едно едно нула нула 
едно) с площ 0.047 
дка (четиридесет и 
седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

7,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

343
4 

3784 
12.12.2012 

3784 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горни лъки, имот № 
011005 по КВС 

Имот № 011005(нула 
едно едно нула нула 
пет) с площ 1.149 дка 
(хиляда сто 
четиридесет  и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 

107,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

343
5 

3785 
12.12.2012 

3785 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горни лъки, имот № 
011006 по КВС 

Имот № 011006(нула 
едно едно нула нула 
пет) с площ 0.254 дка 
(двеста петдесет  и 
четири кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

42.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

343
6 

3786 
12.12.2012 

3786 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горни лъки, имот № 
011011 по КВС 

Имот № 011011(нула 
едно едно нула едно 
едно) с площ 0.199 
дка (сто деветдесет и 
девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

18,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

343
7 

3787 
12.12.2012 

3787 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горни лъки, имот № 
011016 по КВС 

Имот № 011016(нула 
едно едно нула едно 
шест) с площ 1.000 
дка (хиляда кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

93.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

343
8 

3788 
12.12.2012 

3788 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горни лъки, имот № 
011017 по КВС 

Имот № 011017(нула 
едно едно нула едно 
седем) с площ 0.349 
дка (триста 
четиридесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 

59,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

производство
" гр.София 

343
9 

3789 
12.12.2012 

3789 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горни лъки, имот № 
011019 по КВС 

Имот № 011019(нула 
едно едно нула едно 
девет) с площ 0.096 
дка (деветдесет и 
шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

8,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

344
0 

3790 
12.12.2012 

3790 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горни лъки, имот № 
011022 по КВС 

Имот № 011022 (нула 
едно едно нула две 
две) с площ 5.317 дка 
(пет хиляди триста и 
седемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - залесена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

495,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

344
1 

3791 
12.12.2012 

3791 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долния друм, имот № 
012005 по КВС 

Имот № 012005(нула 
едно две нула нула 
пет) с площ 0.509 дка 
(петстотин и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

51,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

344
2 

3792 
12.12.2012 

3792 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долния друм, имот № 
012009 по КВС 

Имот № 012009(нула 
едно две нула нула 
девет) с площ 0.324 
дка (триста двадесет 
и четири кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

54,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



344
3 

3793 
12.12.2012 

3793 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долния друм, имот № 
012013 по КВС 

Имот № 012013 (нула 
едно две нула едно 
три) с площ 2.425 дка 
(две хиляди 
четиристотин 
двадесет и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

245,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

344
4 

3794 
12.12.2012 

3794 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долния друм, имот № 
012019 по КВС 

Имот № 012019 (нула 
едно две нула едно 
девет) с площ 0.444 
дка (четиристотин 
четиридесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

39,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

344
5 

3795 
12.12.2012 

3795 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долния друм, имот № 
012020 по КВС 

Имот № 012020 (нула 
едно две нула две 
нула) с площ 0.453 
дка (четиристотин 
петдесет и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

40,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

344
6 

3796 
12.12.2012 

3796 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долния друм, имот № 
012026 по КВС 

Имот № 012026 (нула 
едно две нула две 
шест) с площ 2.728 
дка (две хиляди 
седемстотин 
двадесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

243,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

344
7 

3797 
12.12.2012 

3797 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 013002 (нула 
едно три нула нула 

141,60 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Белинино, имот № 013002 
по КВС 

две) с площ 3.158 дка 
(три хиляди сто 
петдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

344
8 

3798 
12.12.2012 

3798 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Белинино, имот № 013011 
по КВС 

Имот № 013011 (нула 
едно три нула едно 
едно) с площ 0.586 
дка (петстотин 
осемдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

13,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

344
9 

3799 
12.12.2012 

3799 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Белинино, имот № 013013 
по КВС 

Имот № 013013 (нула 
едно три нула едно 
три) с площ 9.283 дка 
(девет хиляди двеста 
осемдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

245,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

345
0 

3800 
12.12.2012 

3800 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Белинино, имот № 013014 
по КВС 

Имот № 013014 (нула 
едно три нула едно 
четири) с площ 0.989 
дка (деветстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

43,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

345
1 

3801 
12.12.2012 

3801 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 

Имот № 015017(нула 
едно пет нула едно 
седем) с площ 8.699 
дка (осем хиляди 

390,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



015017 по КВС шестстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

345
2 

3802 
12.12.2012 

3802 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015018 по КВС 

Имот № 015018(нула 
едно пет нула едно 
осем) с площ 4.717 
дка (четири хиляди 
седемстотин и 
седемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

211,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

345
3 

3803 
12.12.2012 

3803 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015019 по КВС 

Имот № 015019(нула 
едно пет нула едно 
девет) с площ 1.369 
дка (хиляда триста 
шестдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

61.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

345
4 

3804 
12.12.2012 

3804 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015021 по КВС 

Имот № 015021(нула 
едно пет нула две 
едно) с площ 1.229 
дка (хиляда двеста 
двадесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

55,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

345
5 

3805 
12.12.2012 

3805 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015027 по КВС 

Имот № 015027(нула 
едно пет нула две 
седем) с площ 5.381 
дка (пет хиляди 
триста осемдесет и 

241.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

345
6 

3806 
12.12.2012 

3806 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015029 по КВС 

Имот № 015029(нула 
едно пет нула две 
девет) с площ 0.550 
дка (петстотин и 
петдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

14,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

345
7 

3807 
12.12.2012 

3807 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015034 по КВС 

Имот № 015034(нула 
едно пет нула три 
четири) с площ 0.215 
дка (двеста и 
петнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

9,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

345
8 

3808 
12.12.2012 

3808 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015039 по КВС 

Имот № 015039(нула 
едно пет нула три 
девет) с площ 1,409 
дка (хиляда 
четиристотин и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

37,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

345
9 

3809 
12.12.2012 

3809 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Орляк, имот № 016011 по 
КВС 

Имот № 016011 (нула 
едно шест нула едно 
едно) с площ 2.271 
дка (две хиляди 
двеста седемдесет и 
един кв.м.)  
Начин на трайно 

101,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

346
0 

3810 
12.12.2012 

3810 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Орляк, имот № 016014 по 
КВС 

Имот № 016014 (нула 
едно шест нула едно 
четири) с площ 0.931 
дка (деветстотин 
тридесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

41,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

346
1 

3811 
12.12.2012 

3811 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Орляк, имот № 016023 по 
КВС 

Имот № 016023 (нула 
едно шест нула две 
три) с площ 9.621 дка 
(девет хиляди 
шестстотин двадесет 
и един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

221.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

346
2 

3812 
12.12.2012 

3812 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Орляк, имот № 016025 по 
КВС 

Имот № 016025 (нула 
едно шест нула две 
пет) с площ 0.552 дка 
(петстотин петдесет 
и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

346
3 

3813 
12.12.2012 

3813 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Орляк, имот № 016026 по 
КВС 

Имот № 016026 (нула 
едно шест нула две 
шест) с площ 1.914  
(хиляда деветстотин 
и четиринадесет 
кв.м.) дка 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

44.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

346
4 

3814 
12.12.2012 

3814 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 017001 по 
КВС 

Имот № 017001 (нула 
едно седем нула 
нула едно) с площ 
3.580 дка (три хиляди 
петстотин и 
осемдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

963.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

346
5 

3815 
12.12.2012 

3815 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 017004 по 
КВС 

Имот № 017004 (нула 
едно седем нула 
нула четири) с площ 
0.603 дка 
(шестстотин и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

162.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

346
6 

3816 
12.12.2012 

3816 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 017006 по 
КВС 

Имот № 017006 (нула 
едно седем нула 
нула шест) с площ 
7.577 дка (седем 
хиляди петстотин 
седемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

2 039.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

346
7 

3817 
12.12.2012 

3817 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 017009 по 
КВС 

Имот № 017009 (нула 
едно седем нула 
нула девет) с площ 
2.710 дка (две хиляди 
седемстотин и десет 
кв.м.)  
Начин на трайно 

634.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

346
8 

3818 
12.12.2012 

3818 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 017012 по 
КВС 

Имот № 017012 (нула 
едно седем нула 
едно две) с площ 
1.083 дка (хиляда 
осемдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

139.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

346
9 

3819 
12.12.2012 

3819 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 017013 по 
КВС 

Имот № 017013 (нула 
едно седем нула 
едно три) с площ 
0.815 дка 
(осемстотин и 
петнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

105,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

347
0 

3820 
12.12.2012 

3820 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018002 по 
КВС 

Имот № 018002 (нула 
едно осем нула нула 
две) с площ 0.882 дка 
(осемстотин 
осемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

23.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

347
1 

3821 
12.12.2012 

3821 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018006 по 
КВС 

Имот № 018006 (нула 
едно осем нула нула 
шест) с площ 4.304 
дка (четири хиляди 
триста и четири кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 

113.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

347
2 

3822 
12.12.2012 

3822 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018007 по 
КВС 

Имот № 018007 (нула 
едно осем нула нула 
седем) с площ 7.436 
дка (седем хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

196.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

347
3 

3823 
12.12.2012 

3823 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018008 по 
КВС 

Имот № 018008 (нула 
едно осем нула нула 
осем) с площ 1.094 
дка (хиляда 
деветдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

28.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

347
4 

3824 
12.12.2012 

3824 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018009 по 
КВС 

Имот № 018009 (нула 
едно осем нула нула 
девет) с площ 0.390 
дка (триста и 
деветдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

17.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

347
5 

3825 
12.12.2012 

3825 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018014 по 
КВС 

Имот № 018014 (нула 
едно осем нула едно 
четири) с площ 2.959 
дка (две хиляди 
деветстотин 
петдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

78.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

производство
" гр.София 

347
6 

3826 
12.12.2012 

3826 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018018 по 
КВС 

Имот № 018018 (нула 
едно осем нула едно 
осем) с площ 5.310 
дка (пет хиляди 
триста и десет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

140.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

347
7 

3827 
12.12.2012 

3827 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018019 по 
КВС 

Имот № 018019 (нула 
едно осем нула едно 
девет) с площ 1.158 
дка (хиляда сто 
петдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

30.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

347
8 

3828 
12.12.2012 

3828 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018022 по 
КВС 

Имот № 018022 (нула 
едно осем нула две 
две) с площ 3.048 дка 
(три хиляди 
четриридесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

80.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

347
9 

3829 
12.12.2012 

3829 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018025 по 
КВС 

Имот № 018025 (нула 
едно осем нула две 
пет) с площ 8.829 дка 
(осем хиляди 
осемстотин двадесет 
и девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

233,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



348
0 

3830 
12.12.2012 

3830 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018026 по 
КВС 

Имот № 018026 (нула 
едно осем нула две 
шест) с площ 1.537 
дка (хиляда 
петстотин тридесет и 
седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

40,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

348
1 

3831 
12.12.2012 

3831 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018028 по 
КВС 

Имот № 018028 (нула 
едно осем нула две 
осем) с площ 1.963 
дка (хиляда 
деветстотин 
шестдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

88.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

348
2 

3832 
12.12.2012 

3832 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018035 по 
КВС 

Имот № 018035 (нула 
едно осем нула три 
пет) с площ 1.167 дка 
(хиляда сто 
шестдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем, 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

52.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

348
3 

3833 
12.12.2012 

3833 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018038 по 
КВС 

Имот № 018038 (нула 
едно осем нула три 
осем) с площ 1.256 
дка (хиляда двеста 
петдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

33,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

348 3834 3834 обл. Пазарджик, общ. Имот № 018041 (нула 10,50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



4 12.12.2012 Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Кръста, имот № 018041 по 
КВС 

едно осем нула 
четири едно) с площ 
0.396 дка (триста 
деветдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

348
5 

3835 
12.12.2012 

3835 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 019001 по 
КВС 

Имот № 019001(нула 
едно девет нула нула 
едно) с площ 0.316 
дка (триста и 
шестнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

9,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

348
6 

3836 
12.12.2012 

3836 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 019003 по 
КВС 

Имот № 019003(нула 
едно девет нула нула 
три) с площ 2.685 дка 
(две хиляди 
шестстотин 
осемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

77,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

348
7 

3837 
12.12.2012 

3837 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 019009 по 
КВС 

Имот № 019009(нула 
едно девет нула нула 
девет) с площ 0.999 
дка (деветстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

26,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

348
8 

3838 
12.12.2012 

3838 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 

Имот № 019011(нула 
едно девет нула едно 
едно) с площ 1.565 

113,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



Чистача, имот № 019011 по 
КВС 

дка (хиляда 
петстотин шестдесет 
и пет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

348
9 

3839 
12.12.2012 

3839 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 019013 по 
КВС 

Имот № 019013(нула 
едно девет нула едно 
три) с площ 3.117 дка 
(три хиляди сто и 
седемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

82,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

349
0 

3840 
12.12.2012 

3840 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 019014 по 
КВС 

Имот № 019014(нула 
едно девет нула едно 
четири) с площ 0.138 
дка (сто тридесет и 
осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

10,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

349
1 

3841 
12.12.2012 

3841 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 019016 по 
КВС 

Имот № 019016(нула 
едно девет нула едно 
шест) с площ 5.008 
дка (пет хиляда и и 
осем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

132,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

349
2 

3842 
12.12.2012 

3842 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 019023 по 
КВС 

Имот № 019023(нула 
едно девет нула две 
три) с площ 1.447 дка 
(хиляда четиристотин 
четиридесет и седем 

38,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

349
3 

3843 
12.12.2012 

3843 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 019029 по 
КВС 

Имот № 019029(нула 
едно девет нула две 
девет) с площ 1.093 
дка (хиляда 
деветдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

28,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

349
4 

3844 
12.12.2012 

3844 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Валово лозе, имот № 020004 
по КВС 

Имот № 020004 (нула 
две нула нула нула 
четрири) с площ 
1.604 дка (хиляда 
шестстотин и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

28,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

349
5 

3845 
12.12.2012 

3845 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022001 по 
КВС 

Имот № 022001 (нула 
две две нула нула 
едно) с площ 0.219 
дка (двеста и 
деветнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

58,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

349
6 

3846 
12.12.2012 

3846 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022003 по 
КВС 

Имот № 022003 (нула 
две две нула нула 
три) с площ 1.000 дка 
(хиляда кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 

269,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

349
7 

3847 
12.12.2012 

3847 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022005 по 
КВС 

Имот № 022005 (нула 
две две нула нула 
пет) с площ 7.149 дка 
(седем хиляди сто 
четиридесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

1923,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

349
8 

3848 
12.12.2012 

3848 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022006 по 
КВС 

Имот № 022006 (нула 
две две нула нула 
шест) с площ 0.334 
дка (триста тридесет 
и четири кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

78,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

349
9 

3849 
12.12.2012 

3849 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022008 по 
КВС 

Имот № 022008 (нула 
две две нула нула 
осем) с площ 0.517 
дка (петстотин и 
седемнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

43,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

350
0 

3850 
12.12.2012 

3850 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022010 по 
КВС 

Имот № 022010 (нула 
две две нула едно 
нула) с площ 1.124 
дка (хиляда сто 
двадесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 

85,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

350
1 

3851 
12.12.2012 

3851 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022011 по 
КВС 

Имот № 022011 (нула 
две две нула едно 
едно) с площ 0.785 
дка (седемстотин 
осемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

65,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

350
2 

3852 
12.12.2012 

3852 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022014 по 
КВС 

Имот № 022014 (нула 
две две нула едно 
четири) с площ 1.007 
дка (хиляда и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

76,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

350
3 

3853 
12.12.2012 

3853 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022015 по 
КВС 

Имот № 022015 (нула 
две две нула едно 
пет) с площ 0.610 дка 
(шестстотин и десет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

46,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

350
4 

3854 
12.12.2012 

3854 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022020 по 
КВС 

Имот № 022020 (нула 
две две нула две 
нула) с площ 0.275 
дка (двеста 
седемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

20,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - 
ІV(четвърта) 

производство
" гр.София 

350
5 

3855 
12.12.2012 

3855 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022022 по 
КВС 

Имот № 022022 (нула 
две две нула две две) 
с площ 0.230 дка 
(двеста и тридесет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

17,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

350
6 

3856 
12.12.2012 

3856 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022026 по 
КВС 

Имот № 022026 (нула 
две две нула две 
шест) с площ 0.703 
дка (седемстотин и 
три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

53.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

350
7 

3857 
12.12.2012 

3857 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022027 по 
КВС 

Имот № 022027 (нула 
две две нула две 
седем) с площ 1.072 
дка (хиляда 
седемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

81.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

350
8 

3858 
12.12.2012 

3858 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022029 по 
КВС 

Имот № 022029 (нула 
две две нула две 
девет) с площ 0.494 
дка (четиристотин 
деветдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

37.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



350
9 

3859 
12.12.2012 

3859 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022030 по 
КВС 

Имот № 022030 (нула 
две две нула три 
нула) с площ 0.307 
дка (триста и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

35.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

351
0 

3860 
12.12.2012 

3860 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 022031 по 
КВС 

Имот № 022031 (нула 
две две нула три 
едно) с площ 0.692 
дка (шестстотин 
деветдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

80.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

351
1 

3861 
12.12.2012 

3861 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 023001 по 
КВС 

Имот № 023001(нула 
две три нула нула 
едно) с площ 0.259 
дка (двеста петдесет 
и девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

11.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

351
2 

3862 
12.12.2012 

3862 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 023003 по 
КВС 

Имот № 023003(нула 
две три нула нула 
три) с площ 2.003 дка 
(две хиляди и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

89.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

351
3 

3863 
12.12.2012 

3863 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 023004(нула 
две три нула нула 

117.10 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 023004 по 
КВС 

четири) с площ 2.610 
дка (две хиляди 
шестстотин и десет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

351
4 

3864 
12.12.2012 

3864 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 023005 по 
КВС 

Имот № 023005(нула 
две три нула нула 
пет) с площ 0.800 дка 
(осемстотин кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

35.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

351
5 

3865 
12.12.2012 

3865 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 023007 по 
КВС 

Имот № 023007(нула 
две три нула нула 
седем) с площ 0.790 
дка (седемстотин и 
деветдесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

35.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

351
6 

3866 
12.12.2012 

3866 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024004 
по КВС 

Имот № 024004(нула 
две четири нула нула 
четири) с площ 0.498 
дка (четиристотин 
деветдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

14.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

351
7 

3867 
12.12.2012 

3867 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024005 

Имот № 024005(нула 
две четири нула нула 
пет) с площ 0.712 дка 
(седемстотин и 

20.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 



по КВС дванадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

351
8 

3868 
12.12.2012 

3868 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024008 
по КВС 

Имот № 024008(нула 
две четири нула нула 
осем) с площ 0.614 
дка (шестстотин и 
четиринадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

17,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

351
9 

3869 
12.12.2012 

3869 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024021 
по КВС 

Имот № 024021(нула 
две четири нула две 
едно) с площ 0.747 
дка (седемстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

19,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

352
0 

3870 
12.12.2012 

3870 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024029 
по КВС 

Имот № 024029(нула 
две четири нула две 
девет) с площ 2.707 
дка (две хиляди 
седемстотин и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

71.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
139/25.11.201
3 г. с купувач 
Ангел 
Георгиев 
Богданов 

Заповед 
№ 567 от 
20.12.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

352
1 

3871 
12.12.2012 

3871 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024035 
по КВС 

Имот № 024034(нула 
две четири нула три 
четири) с площ 3.999 
дка (три хиляди 
деветстотин 
деветдесет  и девет 
кв.м.)  

179.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

352
2 

3872 
12.12.2012 

3872 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024035 
по КВС 

Имот № 024035(нула 
две четири нула три 
пет) с площ 5.398 дка 
(пет хиляди триста 
деветдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

142.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

352
3 

3873 
12.12.2012 

3873 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024043 
по КВС 

Имот № 024043(нула 
две четири нула 
четири три) с площ 
0.789 дка 
(седемстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

20.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

352
4 

3874 
12.12.2012 

3874 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024048 
по КВС 

Имот № 024048 (нула 
две четири нула 
четири осем) с площ 
0.165 дка (сто 
шестдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

7.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

352
5 

3875 
12.12.2012 

3875 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024049 
по КВС 

Имот № 024049 (нула 
две четири нула 
четири девет) с площ 
1.095 дка (хиляда 
деветдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 

53,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

352
6 

3876 
12.12.2012 

3876 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024055 
по КВС 

Имот № 024055 (нула 
две четири нула пет 
пет) с площ 0.822 дка 
(осемстотин 
двадесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

21,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

352
7 

3877 
12.12.2012 

3877 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024058 
по КВС 

Имот № 024058 (нула 
две четири нула пет 
осем) с площ 0.422 
дка (четиристотин 
двадесет и два кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

11,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

352
8 

3878 
12.12.2012 

3878 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024059 
по КВС 

Имот № 024059 (нула 
две четири нула пет 
девет) с площ 0.687 
дка (шестстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

18,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

352
9 

3879 
12.12.2012 

3879 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024060 
по КВС 

Имот № 024060 (нула 
две четири нула шест 
нула) с площ 0.712 
дка (седемстотин и 
дванадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

18,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



производство
" гр.София 

353
0 

3880 
12.12.2012 

3880 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Поличката, имот № 024064 
по КВС 

Имот № 024064 (нула 
две четири нула шест 
четири) с площ 0.751 
дка (седемстотин 
петдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

19.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
139/25.11.201
3 г. с купувач 
Ангел 
Георгиев 
Богданов 

Заповед 
№ 568 от 
20.12.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

353
1 

3881 
12.12.2012 

3881 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Валово лозе, имот № 025001 
по КВС 

Имот № 025001 (нула 
две пет нула нула 
едно) с площ 0.257 
дка (двеста петдесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

43,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

353
2 

3882 
12.12.2012 

3882 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Валово лозе, имот № 025003 
по КВС 

Имот № 025003 (нула 
две пет нула нула 
три) с площ 1.267 дка 
(хиляда двеста 
шестдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

214,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

353
3 

3883 
12.12.2012 

3883 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Валово лозе, имот № 025005 
по КВС 

Имот № 025005 (нула 
две пет нула нула 
пет) с площ 0.623 дка 
(шестстотин 
двадесет и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

105,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

353 3884 3884 обл. Пазарджик, общ. Имот № 025007 (нула 552,60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



4 12.12.2012 Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Валово лозе, имот № 025007 
по КВС 

две пет нула нула 
седем) с площ 3.269 
дка (три хиляди 
двеста шестдесет и 
девет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

353
5 

3886 
12.12.2012 

3886 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026004 по 
КВС 

Имот № 026004 (нула 
две шест нула нула 
четири) с площ 2.924 
дка (две хиляди 
деветстотин 
двадесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

684,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

353
6 

3887 
12.12.2012 

3887 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Валово лозе, имот № 025006 
по КВС 

Имот № 025006 (нула 
две пет нула нула 
шест) с площ 0.320 
дка (триста и 
двадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - овощна 
градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

54,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

353
7 

3888 
12.12.2012 

3888 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026005 по 
КВС 

Имот № 026005 (нула 
две шест нула нула 
пет) с площ 2.730 дка 
(две хиляди 
седемстотин и 
тридесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

206,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

353 3889 3889 обл. Пазарджик, общ. Имот № 026011 (нула 293,80 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



8 12.12.2012 Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026011 по 
КВС 

две шест нула едно 
едно) с площ 3.498 
дка (три хиляди 
четиристотин 
деветдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

353
9 

3890 
12.12.2012 

3890 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026016 по 
КВС 

Имот № 026016 (нула 
две шест нула едно 
шест) с площ 1.881 
дка (хиляда 
осемстотин 
осемдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

158,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

354
0 

3891 
12.12.2012 

3891 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026018 по 
КВС 

Имот № 026018 (нула 
две шест нула едно 
осем) с площ 0.877 
дка (осемстотин 
седемдесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

73,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

354
1 

3892 
12.12.2012 

3892 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026021 по 
КВС 

Имот № 026021 (нула 
две шест нула две 
едно) с площ 1.537 
дка (хиляда 
петстотин тридесет и 
седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

129,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

354 3893 3893 обл. Пазарджик, общ. Имот № 026022 (нула 118,10 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



2 12.12.2012 Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026022 по 
КВС 

две шест нула две 
две) с площ 1.406 дка 
(хиляда четиристотин 
и шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

354
3 

3894 
12.12.2012 

3894 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026028 по 
КВС 

Имот № 026028 (нула 
две шест нула две 
осем) с площ 1.341 
дка (хиляда триста 
четиридесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

112,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

354
4 

3895 
12.12.2012 

3895 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026030 по 
КВС 

Имот № 026030 (нула 
две шест нула три 
нула) с площ 3.409 
дка (три хиляди 
четиристотин и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

797,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

354
5 

3896 
12.12.2012 

3896 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026033 по 
КВС 

Имот № 026033 (нула 
две шест нула три 
три) с площ 0.647 дка 
(шестстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

54,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

354
6 

3897 
12.12.2012 

3897 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 026040 (нула 
две шест нула четири 

31,20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026040 по 
КВС 

нула) с площ 0.372 
дка (триста 
седемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

354
7 

3898 
12.12.2012 

3898 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026039 по 
КВС 

Имот № 026039 (нула 
две шест нула три 
девет) с площ 0.357 
дка (триста петдесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

83,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

354
8 

3899 
12.12.2012 

3899 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026034 по 
КВС 

Имот № 026034 (нула 
две шест нула три 
четири) с площ 0.661 
дка (шестстотин 
шестдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в зем. 
земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

154,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

354
9 

3900 
12.12.2012 

3900 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026035 по 
КВС 

Имот № 026035 (нула 
две шест нула три 
пет) с площ 2.465 дка 
(две хиляди 
четиристотин 
шестдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

207,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

355
0 

3901 
12.12.2012 

3901 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 

Имот № 026036 (нула 
две шест нула три 

85,40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 661 от 



Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026036 по 
КВС 

шест) с площ 0.365 
дка (триста 
шестдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

355
1 

3902 
12.12.2012 

3902 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026038 по 
КВС 

Имот № 026038 (нула 
две шест нула три 
осем) с площ 0.795 
дка (седемстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

186,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

355
2 

3903 
12.12.2012 

3903 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026042 по 
КВС 

Имот № 026042 (нула 
две шест нула четири 
две) с площ 1.001 дка 
(хиляда и един кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

234,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

355
3 

3904 
12.12.2012 

3904 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026045 по 
КВС 

Имот № 026045 (нула 
две шест нула четири 
пет) с площ 0.892 дка 
(осемстотин 
деветдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

208,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

355 3905 3905 обл. Пазарджик, общ. Имот № 026046 (нула 61,60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



4 12.12.2012 Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Раковица, имот № 026046 по 
КВС 

две шест нула четири 
шест) с площ 0.733 
дка (седемстотин 
тридесет и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

355
5 

3906 
12.12.2012 

3906 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Белинино, имот № 013019 по 
КВС 

Имот № 013019 (нула 
едно три нула едно 
девет ) с площ 7.154 
дка (седем хиляди 
сто петдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

189,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

355
6 

3907 
12.12.2012 

3907 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Белинино, имот № 014003 по 
КВС 

Имот № 014003 (нула 
едно четири нула 
нула три ) с площ 
0.976 дка 
(деветстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

25,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

355
7 

3908 
12.12.2012 

3908 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Белинино, имот № 014010 по 
КВС 

Имот № 014010 (нула 
едно четири нула 
едно нула) с площ 
1,506 дка (хиляда 
петстотин и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

39,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

355
8 

3909 
12.12.2012 

3909 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 

Имот № 015002(нула 
едно пет нула нула 
две) с площ 7,608 дка 

201,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Раковичко бърдо, имот № 
015002 по КВС 

(седем хиляди 
шестотин и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

355
9 

3910 
12.12.2012 

3910 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015004 по КВС 

Имот № 015004(нула 
едно пет нула нула 
четири) с площ 1,587 
дка (хиляда 
петстотин осемдесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

42,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

356
0 

3911 
12.12.2012 

3911 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015007 по КВС 

Имот № 015007(нула 
едно пет нула нула 
седем) с площ 2,091 
дка (две хиляди 
деветдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

93.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

356
1 

3912 
12.12.2012 

3912 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015010 по КВС 

Имот № 015010(нула 
едно пет нула едно 
нула) с площ 4,504 
дка (четири хиляди 
петстотин и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

202,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

356
2 

3913 
12.12.2012 

3913 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015011 по КВС 

Имот № 015011(нула 
едно пет нула едно 
едно) с площ 6,356 
дка (шест хиляди 
триста петдесет и 

285,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



шест кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

356
3 

3914 
12.12.2012 

3914 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015013 по КВС 

Имот № 015013(нула 
едно пет нула едно 
три) с площ 8,885 дка 
(осем хиляди 
осемстотин 
осемдесет и пет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

398,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

356
4 

3915 
12.12.2012 

3915 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
015016 по КВС 

Имот № 015016(нула 
едно пет нула едно 
шест) с площ 1,066 
дка (хиляда 
шестдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

28,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

356
5 

3916 
12.12.2012 

3916 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Вайновица, имот № 015024 
по КВС. 

Имот № 015024 (нула 
едно пет нула две 
четири)  с площ 5.283 
дка (пет хиляди 
двеста осемдесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

698,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

356
6 

3917 
12.12.2012 

3917 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Вайновица, имот № 015025 
по КВС. 

Имот № 015025 (нула 
едно пет нула две 
пет)  с площ 3.902 дка 
(три хиляди 
деветстотин и два 
кв.м.) 

516,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

356
7 

3918 
12.12.2012 

3918 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Вайновица, имот № 015026 
по КВС. 

Имот № 015026 (нула 
едно пет нула две 
шест)  с площ 0.546 
дка (петстотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

72,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

356
8 

3919 
12.12.2012 

3919 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Пясъка, имот № 015027 по 
КВС. 

Имот № 015027 (нула 
едно пет нула две 
седем)  с площ 8,647 
дка (осем хиляди 
шестотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

420,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

356
9 

3920 
12.12.2012 

3920 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Пясъка, имот № 015028 по 
КВС. 

Имот № 015028 (нула 
едно пет нула две 
осем)  с площ 3,058 
дка (три хиляди 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

404,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

357
0 

3921 
12.12.2012 

3921 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
017067 по КВС. 

Имот № 017067(нула 
едно седем нула 
шест седем)  с площ 
44,924 дка 
(четиридесет и 
четири хиляди 
деветстотин 
двадесет и четири 

723,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

357
1 

3922 
12.12.2012 

3922 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Клена, имот № 029041 по 
КВС. 

Имот № 029041(нула 
две девет нула 
четири едно) с площ 
0,150 дка (сто и 
петдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

12,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

357
2 

3923 
12.12.2012 

3923 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Клена, имот № 029048 по 
КВС. 

Имот № 029048(нула 
две девет нула 
четири осем) с площ 
3,015 дка (три хиляди 
и петнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
врем.неизп.нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

339,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

357
3 

3924 
12.12.2012 

3924 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Церово дере, имот № 
004088 по КВС. 

Имот № 004088 (нула 
нула четири нула 
осем осем) с площ 
3,428 дка (три хиляди 
четиристотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

216,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

357
4 

3925 
12.12.2012 

3925 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица, имот № 010057 
по КВС. 

Имот № 010057 (нула 
едно нула нула пет 
седем) с площ 1,543 
дка (хиляди 
петстотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 

35,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

357
5 

3926 
12.12.2012 

3926 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011001 по КВС. 

Имот № 011001 (нула 
едно едно нула нула 
едно) с площ 0,258 
дка (двеста петдесет 
и осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

3,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

357
6 

3927 
12.12.2012 

3927 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011002 по КВС. 

Имот № 011002 (нула 
едно едно нула нула 
две) с площ 0,352 дка 
(триста петдесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

12,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

357
7 

3928 
12.12.2012 

3928 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011005 по КВС. 

Имот № 011005 (нула 
едно едно нула нула 
пет) с площ 3,238 дка 
(три хиляди двеста 
тридесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

113,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

357
8 

3929 
12.12.2012 

3929 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011006 по КВС. 

Имот № 011006 (нула 
едно едно нула нула 
шест) с площ 2,351 
дка (две хиляди 
триста петдесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 

133,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

357
9 

3930 
12.12.2012 

3930 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011007 по КВС. 

Имот № 011007 (нула 
едно едно нула нула 
седем) с площ 1,125 
дка (хиляда сто 
двадесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

39,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

358
0 

3931 
12.12.2012 

3931 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011008 по КВС. 

Имот № 011008 (нула 
едно едно нула нула 
осем) с площ 3,177 
дка (три хиляди сто 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

73,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

358
1 

3932 
12.12.2012 

3932 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011010 по КВС. 

Имот № 011010 (нула 
едно едно нула едно 
нула) с площ 0,446 
дка (четиристотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

15,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

358
2 

3933 
12.12.2012 

3933 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011019 по КВС. 

Имот № 011019 (нула 
едно едно нула едно 
девет) с площ 5,219 
дка (пет хиляди 
двеста и  
деветнадесет  кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

108,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



" гр.София 

358
3 

3934 
12.12.2012 

3934 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011031 по КВС. 

Имот № 011031 (нула 
едно едно нула три 
едно) с площ 3,003 
дка (три хиляди и три  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

37,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

358
4 

3935 
12.12.2012 

3935 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011036 по КВС. 

Имот № 011036 (нула 
едно едно нула три 
шест) с площ 2,504 
дка (две хиляди 
петстотин и четири  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

157,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

358
5 

3936 
12.12.2012 

3936 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011038 по КВС. 

Имот № 011038 (нула 
едно едно нула три 
осем) с площ 6,575 
дка (шест хиляди 
петстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

136,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

358
6 

3937 
12.12.2012 

3937 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 013008 
по КВС. 

Имот № 013008 (нула 
едно три нула нула 
осем) с площ 1,763 
дка (хиляда 
седемстотин 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

128,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

358 3938 3938 обл. Пазарджик, общ. Имот № 013010 (нула 201,10 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



7 12.12.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 013010 
по КВС. 

едно три нула едно 
нула) с площ 2,759 
дка (две хиляди 
седемстотин 
петдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

358
8 

3939 
12.12.2012 

3939 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 013015 
по КВС. 

Имот № 013015 (нула 
едно три нула едно 
пет) с площ 8,923 дка 
(осем хиляди 
деветстотин 
двадесет и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

184,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

358
9 

3940 
12.12.2012 

3940 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 013019 
по КВС. 

Имот № 013019 (нула 
едно три нула едно 
девет) с площ 1,178 
дка (хиляда сто 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

41,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

359
0 

3941 
12.12.2012 

3941 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 013030 
по КВС. 

Имот № 013030 (нула 
едно три нула три 
нула) с площ 5,075 
дка (пет хиляди 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

116,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

359
1 

3942 
12.12.2012 

3942 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 014008 (нула 
едно четири нула 
нула осем) с площ 

37,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 



м.Манастира, имот № 014008 
по КВС. 

2,974 дка (две хиляди 
деветстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

359
2 

3943 
12.12.2012 

3943 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
014013 по КВС. 

Имот № 014013 (нула 
едно четири нула 
едно три) с площ 
3,032 дка (три хиляди 
тридесет и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
ерозир.ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

38,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

359
3 

3944 
12.12.2012 

3944 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 015001 
по КВС. 

Имот № 015001 (нула 
едно пет нула нула 
едно) с площ 2,194 
дка (две хиляди сто 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

290,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

359
4 

3945 
12.12.2012 

3945 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 015002 
по КВС. 

Имот № 015002 (нула 
едно пет нула нула 
две) с площ 0,454 дка 
(четиристотин 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

22,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

359
5 

3946 
12.12.2012 

3946 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 015004 
по КВС. 

Имот № 015004 (нула 
едно пет нула нула 
четири) с площ 1,907 
дка (хиляда 
деветстотин и седем 

252,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

359
6 

3947 
12.12.2012 

3947 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Стояница, имот № 015005 
по КВС. 

Имот № 015005 (нула 
едно пет нула нула 
пет) с площ 1,611 дка 
(хиляда шестотин и 
единадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

213,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

359
7 

3948 
12.12.2012 

3948 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 015006 
по КВС. 

Имот № 015006 (нула 
едно пет нула нула 
шест) с площ 4,376 
дка (четири хиляди 
триста седемдесет и 
шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

578,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

359
8 

3949 
12.12.2012 

3949 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 015007 
по КВС. 

Имот № 015007 (нула 
едно пет нула нула 
седем) с площ 8,675 
дка (осем хиляди 
шестотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

421,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

359
9 

3950 
12.12.2012 

3950 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 015012 
по КВС. 

Имот № 015012 (нула 
едно пет нула едно 
две) с площ 9,145 дка 
(девет хиляди сто 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 

444,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

Закона за 
общинска 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

360
0 

3951 
12.12.2012 

3951 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Стояница, имот № 015013 
по КВС. 

Имот № 015013 (нула 
едно пет нула едно 
три) с площ 5,567 дка 
(пет хиляди 
петстотин шестдесет 
и седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

270,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

360
1 

3952 
12.12.2012 

3952 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Вайновица, имот № 015014 
по КВС. 

Имот № 015014 (нула 
едно пет нула едно 
четири) с площ 2,995 
дка (две хиляди 
деветстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

303,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

360
2 

3953 
12.12.2012 

3953 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Стояница, имот № 015016 
по КВС. 

Имот № 015016 (нула 
едно пет нула едно 
шест) с площ 0,476 
дка (четиристотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

63,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

360
3 

3955 
14.12.2012 

3955 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.508 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.508  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
пет нула осем ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5808 кв.м. (пет 

1495,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
062012 

хиляди осемстотин и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

360
4 

3956 
14.12.2012 

3956 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.514 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.514  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
пет едно четири ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 6258 кв.м. 
(шест хиляди двеста 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизв.горск
а площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

1464,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

360
5 

3957 
14.12.2012 

3957 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.516 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.516  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
пет едно шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 6634 кв.м. 
(шест хиляди 
шестотин тридесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 

1707,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - друг вид 
недървопроизв.горск
а площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

360
6 

3958 
14.12.2012 

3958 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.518 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.518  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
пет едно осем ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5671 кв.м. (пет 
хиляди шестотин 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизв.горск
а площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

1459,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

360
7 

3959 
14.12.2012 

3959 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.372 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.372  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
три седем две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 6732 кв.м. 
(шест хиляди триста 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

328,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



360
8 

3960 
14.12.2012 

3960 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.385 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059030 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.385  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
три осем пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5037 кв.м. (пет 
хиляди тридесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

115,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

360
9 

3961 
14.12.2012 

3961 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.390 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059035 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.390  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
три девет нула ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4280 кв.м. 
(четири хиляди 
двеста и осемдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизв.горск
а площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

208,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

361
0 

3962 
14.12.2012 

3962 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.398 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.398  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
три девет осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 13200 кв.м. 
(тринадесет хиляди и 

379,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



059043 двеста кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

361
1 

3963 
14.12.2012 

3963 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Песъците, ПИ с 
идентификатор 03592.4.455 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
061014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.455  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
четири пет пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2331 кв.м. (две 
хиляди триста 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

419,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

361
2 

3964 
14.12.2012 

3964 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Песъците, ПИ с 
идентификатор 03592.4.457 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
061016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.457  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
четири пет седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 6104 кв.м. 
(шест хиляди сто и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

598,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



361
3 

3965 
14.12.2012 

3965 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Песъците, ПИ с 
идентификатор 03592.4.460 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
061019 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.460  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
четири шест нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4595 кв.м. 
(четири хиляди 
петстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

450,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

361
4 

3966 
14.12.2012 

3966 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Божкова 
ливада, ПИ с идентификатор 
03592.4.435 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060030 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.435  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
четири три пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 8306 кв.м. 
(осем хиляди триста 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

1017,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

361
5 

3967 
14.12.2012 

3967 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.81 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
055005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.81  (нула три 
пет девет две точка 
четири точка осем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 5155 
кв.м. (пет хиляди сто 
петдесет и пет кв.м.) 
Трайно 

148,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

производство
" гр.София 

361
6 

3968 
14.12.2012 

3968 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.83 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
023009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.83  (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2939 кв.м. 
(две хиляди 
деветстотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

84,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

361
7 

3969 
14.12.2012 

3969 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.398 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026040 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.398  (нула 
три пет девет две 
точка две точка три 
девет осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3640 кв.м. (три 
хиляди шестотин и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

305,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

361
8 

3970 
14.12.2012 

3970 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

199,90 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м.Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.403 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026045 

03592.2.403  (нула 
три пет девет две 
точка две точка 
четири нула три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2380 кв.м. (две 
хиляди триста и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

361
9 

3971 
14.12.2012 

3971 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.410 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026052 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.410  (нула 
три пет девет две 
точка две точка 
четири едно нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1594 кв.м. 
(хиляда петстотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

133,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

362
0 

3972 
14.12.2012 

3972 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Калугер, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.629 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.629  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
шест две девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 8669 кв.м. 
(осем хиляди 
шестотин шестдесет 
и девет кв.м.) 

249,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

" гр.София 

362
1 

3973 
14.12.2012 

3973 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Калугер, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.630 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.630  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
шест три нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2142 кв.м. (две 
хиляди сто 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

61,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

362
2 

3974 
14.12.2012 

3974 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.210 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.210  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
две едно нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4848 кв.м. 
(четири хиляди 
осемстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

150,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



362
3 

3975 
14.12.2012 

3975 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.249 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058040 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.249  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
две четири девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4342 кв.м. 
(четири хиляди 
триста четиридесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

228,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

362
4 

3976 
14.12.2012 

3976 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.252 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058043 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.252  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
две пет две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
6627 кв.м. (шест 
хиляди шестотин 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

190,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

362
5 

3977 
14.12.2012 

3977 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.266 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.266  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
две шест шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 11070 кв.м. 

313,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
058057 

(единадесет хиляди и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

362
6 

3978 
14.12.2012 

3978 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.267 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058058 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.267  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
две шест седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 8301 кв.м. 
(осем хиляди триста 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

238,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

362
7 

3979 
14.12.2012 

3979 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.268 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058059 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.268  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
две шест осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4087 кв.м. 
(четири хиляди 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

117,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



362
8 

3980 
14.12.2012 

3980 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.280 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058071 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.280  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
две осем нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4340 кв.м. 
(четири хиляди 
триста и четиридесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

245,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

362
9 

3981 
14.12.2012 

3981 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.303 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058094 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.303  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
три нула три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5128 кв.м. (пет 
хиляди сто двадесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

147,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

363
0 

3982 
14.12.2012 

3982 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.314 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.314  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
три едно четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5400 кв.м. (пет 
хиляди и 

155,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



058105 четиристотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

363
1 

3983 
14.12.2012 

3983 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Манастира, ПИ с 
идентификатор 03592.4.481 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
067021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.481  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
четири осем едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4846 кв.м. 
(четири хиляди 
осемстотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - др.вид 
недървопроизв.горск
а площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

207,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

363
2 

3984 
14.12.2012 

3984 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Папратно, ПИ с 
идентификатор 03592.6.14 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
069004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.14  (нула три 
пет девет две точка 
шест точка едно 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
4492 кв.м. (четири 
хиляди  четиристотин 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

93,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

363
3 

3987 
14.12.2012 

3987 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.107 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.107 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
нула седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
4050 кв.м. (четири 
хиляди и петдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

229,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

363
4 

3988 
14.12.2012 

3988 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.117 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.117  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
едно едно седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4453 кв.м. 
(четири хиляди 
четиристотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

589,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

363
5 

3989 
14.12.2012 

3989 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.119 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.119  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
едно едно девет) по 
КККР на гр. Белово с 

517,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057014 

площ 4221 кв.м. 
(четири хиляди 
двеста двадесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

363
6 

3990 
14.12.2012 

3990 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.120 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.120  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
едно две нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2324 кв.м. (две 
хиляди триста 
двадесет и и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

284,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
АРД-78/12.06.
2013 ф. с 
купувач 
Спаска 
Лазарова 
Василева 

Заповед 
№ 412 от 
15.08.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

363
7 

3991 
14.12.2012 

3991 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.162 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057057 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.162  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
едно шест две ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4253 кв.м. 
(четири хиляди 
двеста петдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

521,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

363
8 

3992 
14.12.2012 

3992 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.187 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057082 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.187  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
едно осем седем ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4519 кв.м. 
(четири хиляди 
петстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

553,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

363
9 

3993 
14.12.2012 

3993 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Детковец, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1278 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1278  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две седем осем ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4040 кв.м. 
(четири хиляди и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизв. 
горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

1181,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

364
0 

3994 
14.12.2012 

3994 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Детковец, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1294 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1294  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две девет четири ) по 

1217,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065020 

КККР на гр. Белово с 
площ 4162 кв.м. 
(четири хиляди сто 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизв. 
горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

364
1 

3995 
14.12.2012 

3995 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Детковец, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1295 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1295  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две девет пет ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4022 кв.м. 
(четири хиляди  
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизв. 
горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

1176,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

364
2 

3996 
14.12.2012 

3996 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Детковец, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1298 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1298  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две девет осем ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4768 кв.м. 
(четири хиляди 
седемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 

1394,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизв. 
горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

364
3 

3997 
14.12.2012 

3997 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Детковец, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1322 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065048 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1322  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три две две ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
4025 кв.м. (четири 
хиляди двадесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизв. 
горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

1177,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

364
4 

3998 
14.12.2012 

3998 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1351 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065079 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1351  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три пет едно ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4578 кв.м. 
(четири хиляди 
петстотин 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизв. 
горска площ 

1446,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

364
5 

4004 
14.12.2012 

4004 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Галабица, имот № 000172 
по КВС 

Имот 000172(нула 
нула нула едно 
седем две) с площ 
2.590 дка(две хиляди 
петстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

146,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

364
6 

4005 
14.12.2012 

4005 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Галабица, имот № 000180 
по КВС 

Имот 000180(нула 
нула нула едно осем 
нула) с площ 5.503 
дка(пет хиляди 
петстотин и три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

312,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

364
7 

4009 
14.12.2012 

4009 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Мочура, имот № 020059 по 
КВС 

Имот 020059(нула 
две нула нула пет 
девет) с площ 1.379 
дка(хиляда триста 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

128,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

364
8 

4010 
17.12.2012 

4010 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Момина сълза", ПИ с идент. 
03592.503.1867 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед № 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изпълнителен директор на 
АГКК /бивш УПИ І-1739, кв. 
118 по ПУП на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1867(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
седем)  по КККР на гр. 
Белово с площ 2 
346(две хиляди 
триста четиридесет и 

34 922.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:4613/22.
08.2013 
Към нов 
акт за 



одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

шест) кв.м. 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за 
търговски обект, 
комплекс 
Сграда - 1 етаж  с 
идентификатор 
03592.503.1867.1(нул
а три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
седем точка едно) 
със застроена площ 
317(триста и 
седемнадесет кв.м.) 
Година на 
построяване - 1982 
(хиляда деветстотин 
осемдесет и втрора 
г.) год. 
Предназначение - 
друг вид обществена 
сграда 
Сграда - 1 етаж  с 
идентификатор 
03592.503.1867.2(нул
а три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
седем точка две) със 
застроена площ 29 
кв.м.(двадесет и 
девет кв.м.) 
Година на 
построяване - 1982 
(хиляда деветстотин 
осемдесет и втрора 
г.) год. 
Предназначение - 
друг вид обществена 
сграда 

поправка:  
AKT 
N:4613/22.
08.2013 

364
9 

4011 
18.12.2012 

4011 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Априлско въстание", ПИ с 
идент. 03592.502.1631 по 
КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1631(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 

3 594.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
67/31.05.2013 
г. с Мария 

Заповед 
№ 285 от 
14.06.2013 
г. на кмета 
на община 



одобрени със Заповед № 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изпълнителен директор на 
АГКК /бивш УПИ ХІ-1631, кв. 
56 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

точка едно шест три 
едно)  по КККР на гр. 
Белово с площ 
418(четиристотин и 
осемнадесет кв.м.) 
кв.м. 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за 
търговски обект, 
комплекс 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

Николаева 
Рудева 

Белово 
 

365
0 

4012 
18.12.2012 

4012 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
УПИ I-216 "Търговия и 
услуги", кв. 30 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрен 
със Заповед № 1218 от 
13.10.1986 г. и № 417 от 
10.09.2012 г. на кмета на 
община Белово за ЧИ на 
ПУП-ПР 

31/315(тридесет и 
една/триста и 
петнадесет) идеални 
части от УПИ 
І(едно)-216(двеста и 
шестнадесет) - 
"Търговия и услуги", 
целият с площ 
315(триста и 
петнадесет кв.м.) 
кв.м. 

133.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.  5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба АРД - 
14/21.02.2013 
г. с Любомир 
Георгиев 
Марков 

Заповед 
№ 
222/14.05.
2013 г. на 
кмета на 
община 
Белово 
 

365
1 

4013 
18.12.2012 

4013 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръловица, УПИ 
ІІ-4,12,119, кв. 66, съгл. 
Решение № 664 от 
31.03.2011 г. на ОбС-Белово 

Поземлен имот № 
042126(нула четири 
две едно две шест) с 
площ 98 
кв.м.(деветдесет и 
осем кв.м.), участващ 
в УПИ 
ІІ(две)-4,12,119(четир
и запетая дванадесет 
запетая сто и 
деветнадесет) 
целият с площ от 404 
кв.м.(четиристотин и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
производство на ел. 
енергия 

218.30  лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
Покупко 
продажба с 
АРД - 
100/31.07.201
3 г. с купувач 
"ПЕРСОНАЛ 
ИНЖЕНЕРИН
" ЕООД 

Заповед 
№ 411 от 
15.08.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съгласно 
Договор с 
АРД-81/17
.07.2012 г. 
е 
учредено 
право на 
строеж на 
"ПЕРСОН
АЛ 
ИНЖЕНЕ
РИНГ" 
ЕООД 

365
2 

4015 
14.01.2013 

4015 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.854 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.854  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
пет четири ) по КККР 

33,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028093 

на гр. Белово с площ 
1165 кв.м. (хиляда 
сто шестдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

365
3 

4016 
14.01.2013 

4016 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.857 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028096 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.857  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
пет седем ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1115 кв.м. (хиляда 
сто и петнадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

54,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

365
4 

4017 
14.01.2013 

4017 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.858 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028097 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.858  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
пет осем ) по КККР на 
гр. Белово с площ 
851 кв.м. (осемстотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

24,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

365
5 

4018 
14.01.2013 

4018 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.860 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028099 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.860  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
шест нула ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
838 кв.м. (осемстотин 
тридесет и осем  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

24,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

365
6 

4019 
14.01.2013 

4019 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.861 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028100 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.861  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
шест едно ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2976 кв.м. 
(осемстотин тридесет 
и осем  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

85,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

365
7 

4021 
14.01.2013 

4021 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.865 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.865  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
шест пет ) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2102 кв.м. (две 
хиляди сто и два 

60,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



028104 кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

365
8 

4022 
14.01.2013 

4022 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.866 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028105 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.866 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем шест 
шест ) по КККР на гр. 
Белово с площ 1037 
кв.м. (хиляда 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

29,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

365
9 

4023 
14.01.2013 

4023 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.867 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028106 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.867  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
шест седем ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
362 кв.м. (триста 
шестдесет и два  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

10,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

366
0 

4024 
14.01.2013 

4024 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

18,40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.868 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028107 

03592.2.868  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
шест осем ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
639 кв.м. (шестотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

366
1 

4025 
14.01.2013 

4025 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.869 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028108 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.869  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
шест девет ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1701 кв.м. (хиляда 
седемстотин и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

48,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

366
2 

4026 
14.01.2013 

4026 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.870 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028109 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.870  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
седем нула ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2148 кв.м. (дв хиляди 
сто четиридесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

61,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

366
3 

4027 
14.01.2013 

4027 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.871 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028110 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.871  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
седем едно ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2214 кв.м. (две 
хиляди двеста и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

63,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

366
4 

4028 
14.01.2013 

4028 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.872 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028111 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.872  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
седем две ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3348 кв.м. (три 
хиляди триста 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

96,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

366
5 

4029 
14.01.2013 

4029 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.873 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.873  (нула 
три пет девет две 
точка две точка осем 
седем три ) по КККР 

60,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028112 

на гр. Белово с площ 
2103 кв.м. (две 
хиляди сто и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

366
6 

4030 
14.01.2013 

4030 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Златковец, ПИ с 
идентификатор 03592.6.49 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
068002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.49 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка четири 
девет ) по КККР на гр. 
Белово с площ 4242 
кв.м. (четири хиляди 
двеста четиридесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

165,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

366
7 

4031 
14.01.2013 

4031 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Манастира, ПИ с 
идентификатор 03592.4.482 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
067022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.482 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
осем две) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2810 кв.м. (две 
хиляди осемстотин и 
десет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - др.вид 
недървопроизв.горск

120,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



а площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

366
8 

4032 
14.01.2013 

4032 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Манастира, ПИ с 
идентификатор 03592.4.483 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
067023 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.483 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
осем три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
3330 кв.м. (три 
хиляди триста и 
тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - др.вид 
недървопроизв.горск
а площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

142,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

366
9 

4033 
14.01.2013 

4033 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Манастира, ПИ с 
идентификатор 03592.4.491 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
067031 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.491 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
девет едно ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2675 кв.м. (две 
хиляди шестотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - др.вид 
недървопроизв.горск
а площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

104,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

367
0 

4034 
14.01.2013 

4034 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.12 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.12 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно две ) 

32,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038012 

по КККР на гр. Белово 
с площ 1853 кв.м. 
(хиляди осемстотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

367
1 

4035 
14.01.2013 

4035 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.13 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.13 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно три ) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1890 кв.м. 
(хиляди осемстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

33,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

367
2 

4036 
14.01.2013 

4036 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.17 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.17 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно седем 
) по КККР на гр. 
Белово с площ 1377 
кв.м. (хиляди триста 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

24,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



367
3 

4037 
14.01.2013 

4037 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.18 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.18 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно осем ) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3905 кв.м. 
(три хиляди 
деветстотин и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

68,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

367
4 

4038 
14.01.2013 

4038 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.19 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038019 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.19 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 790 кв.м. 
(седемстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

13,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

367
5 

4039 
14.01.2013 

4039 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.20 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.20 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 311 кв.м. 
(триста и единадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 

5,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

367
6 

4040 
14.01.2013 

4040 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.21 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.21 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 333 кв.м. 
(триста тридесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

5,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

367
7 

4041 
14.01.2013 

4041 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.22 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.22 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 394 кв.м. 
(триста деветдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

6,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

367
8 

4042 
14.01.2013 

4042 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.28 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.28 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1110 кв.м. 
(хиляда сто и десет 
кв.м.) 

19,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



038028 Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

367
9 

4043 
14.01.2013 

4043 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.33 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038033 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.33 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1868 кв.м. 
(хиляда осемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

32,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

368
0 

4044 
14.01.2013 

4044 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.37 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.37 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 853 кв.м. 
(осемстотин петдесет 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

14,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

368
1 

4045 
14.01.2013 

4045 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.47 (нула три 
пет девет две точка 

15,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.3.47 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038047 

три точка четири 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 900 
кв.м. (деветстотин 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

368
2 

4046 
14.01.2013 

4046 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.50 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038050 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.50 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1200 кв.м. 
(деветстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

21,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

368
3 

4047 
14.01.2013 

4047 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.54 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038054 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.54 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 987 кв.м. 
(деветстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

17,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



368
4 

4048 
14.01.2013 

4048 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.58 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038058 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.58 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1861кв.м. 
(хиляда осемстотин 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

90,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

368
5 

4049 
14.01.2013 

4049 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.59 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038059 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.59 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1328кв.м. 
(хиляда триста 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

23,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

368
6 

4050 
14.01.2013 

4050 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.62 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038062 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.62 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1555 кв.м. 
(хиляда петстотин 
петдесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

27,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

" гр.София 

368
7 

4051 
14.01.2013 

4051 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.63 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038063 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.63 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1169 кв.м. 
(хиляда сто 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

20,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

368
8 

4052 
14.01.2013 

4052 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.66 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038066 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.66 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1437 кв.м. 
(хиляда четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

25,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

368
9 

4053 
14.01.2013 

4053 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.68 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.68 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест осем) 

36,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038068 

по КККР на гр. Белово 
с площ 2111 кв.м. 
(две хиляди сто и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

369
0 

4054 
14.01.2013 

4054 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.69 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.69 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 903 кв.м. 
(деветстотин и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

15,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

369
1 

4055 
14.01.2013 

4055 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.70 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038070 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.70 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 950 
кв.м. (деветстотин и 
петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

16,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

369 4056 4056 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 44,50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



2 14.01.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.74 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038074 

идентификатор 
03592.3.74 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2540 кв.м. (две 
хиляди петстотин и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

369
3 

4057 
15.01.2013 

4057 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Габровица, УПИ 
ХХІ "Търговия и услуги", кв. 
33 по ПУП на с. Габровица, 
одобрен със Заповед № 
248/1998 г. и Заповед № 588 
от 28.11.2012 г. на кмета на 
община Белово за ЧИ на 
ПУП-ПР 

 УПИ ХХІ(двадесет и 
едно)- "Търговия и 
услуги"  с площ 
34(тридесет и четири 
кв.м.) кв.м., находящ 
се в кв. 33(тридесет и 
три). 

79.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.  5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
02.10.2015 г. с 
Вх.рег.№ 
10218, акт № 
122, том 35, 
ДВ.вх.р. 
10214 от 
13.10.2015 г. 
на Служба по 
вписванията - 
Пазарджик 
с купувач 
Иван 
Георгиев 
Андонов 

Заповед 
№ 417 от 
02.11.2015 
г. на ВрИД 
кмета на 
община 
Белово 
 

369
4 

4058 
31.01.2013 

4058 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1976 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
014008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1976 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно девет седем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 54 
кв.м. (петдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 

10,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

369
5 

4059 
31.01.2013 

4059 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1978 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
014010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1978 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно девет седем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 377 
кв.м. (триста 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

70,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

369
6 

4060 
31.01.2013 

4060 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2082 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
013003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2082 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
нула осем две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 213 кв.м. 
(двеста и тринадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

39,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

369
7 

4061 
31.01.2013 

4061 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Добрилец, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2084 (нула 
три пет девет две 

149,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



идентификатор 03592.1.2084 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
013005 

точка едно точка две 
нула осем четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 797 кв.м. 
(седемстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

369
8 

4062 
31.01.2013 

4062 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Белиниино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.103 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
025007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.103 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно нула 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 873 
кв.м. (осемстотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

20,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

369
9 

4063 
31.01.2013 

4063 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Додови 
ниви, ПИ с идентификатор 
03592.2.248 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029100 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.248 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две четири 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1500 
кв.м. (хиляда и 
петстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 

101,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

370
0 

4064 
31.01.2013 

4064 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Додови 
ниви, ПИ с идентификатор 
03592.2.250 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029102 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.250 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две пет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 498 
кв.м. (четиристотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

33,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

370
1 

4065 
31.01.2013 

4065 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Додови 
ниви, ПИ с идентификатор 
03592.2.252 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029104 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.252 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две пет 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1668 
кв.м. (хиляда 
шестотин шестдесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

148,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

370
2 

4066 
31.01.2013 

4066 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.274 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.274 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
844 кв.м. (осемстотин 

85,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
029127 

четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

370
3 

4067 
31.01.2013 

4067 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Свети 
Тодор, ПИ с идентификатор 
03592.2.289 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
030002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.289 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две осем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3268 
кв.м. (три хиляди 
двеста шестдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

400,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

370
4 

4068 
31.01.2013 

4068 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Свети 
Тодор, ПИ с идентификатор 
03592.2.292 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
030005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.292 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две девет 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 3655 
кв.м. (три хиляди 
шестотин петдесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

822,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



370
5 

4069 
31.01.2013 

4069 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.373 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.373 (нула три 
пет девет две точка 
две точка три седем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 1229 
кв.м. (хиляди двеста 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

103,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

370
6 

4070 
31.01.2013 

4070 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.420 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026062 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.420 (нула три 
пет девет две точка 
две точка четири две 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 453 
кв.м. (четиристотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

38,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

370
7 

4071 
31.01.2013 

4071 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.422 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026064 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.422 (нула три 
пет девет две точка 
две точка четири две 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 142 
кв.м. (сто 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 

11,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

" гр.София 

370
8 

4072 
31.01.2013 

4072 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.423 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026065 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.423 (нула три 
пет девет две точка 
две точка четири две 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 842 
кв.м. (осемстотин 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

70,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

370
9 

4073 
31.01.2013 

4073 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.2.427 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.427 (нула три 
пет девет две точка 
две точка четири две 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1800 
кв.м. (хиляда и 
осемстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

290,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

371
0 

4074 
31.01.2013 

4074 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

152,10 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м.Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.528 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031001 

03592.2.528 (нула три 
пет девет две точка 
две точка пет две 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1844 
кв.м. (хиляда 
осемстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

371
1 

4075 
31.01.2013 

4075 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.529 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.529 (нула три 
пет девет две точка 
две точка пет две 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2027 
кв.м. (две хиляди 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

248,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

371
2 

4076 
31.01.2013 

4076 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.531 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.531 (нула три 
пет девет две точка 
две точка пет три 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 2051 
кв.м. (две хиляди 
петдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 

169,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

371
3 

4077 
31.01.2013 

4077 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.532 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.532 (нула три 
пет девет две точка 
две точка пет три 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 2597 
кв.м. (две хиляди 
петстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

584,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

371
4 

4078 
31.01.2013 

4078 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Магарчово, ПИ с 
идентификатор 03592.2.543 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.543(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет четири 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 3698 
кв.м. (три хиляди 
шестотин деветдесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

180,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

371
5 

4079 
31.01.2013 

4079 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Раковица, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.609 (нула три 

296,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



ПИ с идентификатор 
03592.2.609 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033002 

пет девет две точка 
две точка шест нула 
девет ) по КККР на гр. 
Белово с площ 1646 
кв.м. (хиляда 
шестотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

371
6 

4080 
31.01.2013 

4080 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Раковица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.614 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.614 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест едно 
четири ) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2744 кв.м. (две 
хиляди седемстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

181,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

371
7 

4081 
31.01.2013 

4081 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Раковица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.618 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.618 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест едно 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1906 
кв.м. (хиляда 
деветстотин и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

125,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

371
8 

4082 
31.01.2013 

4082 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Раковица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.619 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.619 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест едно 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2393 
кв.м. (две хиляди 
триста деветдесет и 
трета кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

157,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

371
9 

4083 
31.01.2013 

4083 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.833 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028072 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.833 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем три 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 500 
кв.м. (петстотин 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

14,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

372
0 

4084 
31.01.2013 

4084 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.834 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.834 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем три 
четири) по КККР на 

82,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028073 

гр. Белово с площ 
2879 кв.м. (две 
хиляди осемстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

372
1 

4085 
31.01.2013 

4085 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.835 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028074 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.835 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем три 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1761 
кв.м. (хиляда 
седемстотин 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

50,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

372
2 

4086 
31.01.2013 

4086 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.838 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028077 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.838 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем три 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 604 
кв.м. (шестотин и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

17,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

372
3 

4087 
31.01.2013 

4087 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.839 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028078 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.839 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем три 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 298 
кв.м. (двеста 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

8,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

372
4 

4088 
31.01.2013 

4088 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.845 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028084 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.845 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем 
четири пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1739 кв.м. (хиляда 
седемстотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

50,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

372
5 

4089 
31.01.2013 

4089 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.847 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.847 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем 
четири седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 952 кв.м. 
(деветстотин 

26,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



028086 петдесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

372
6 

4090 
31.01.2013 

4090 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.85 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
023011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.85 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 391 кв.м. 
(триста деветдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

11,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

372
7 

4091 
08.02.2013 

4091 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.850 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028089 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.850 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем пет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1519 
кв.м. (хиляда 
петстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

43,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

372
8 

4092 
08.02.2013 

4092 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.851 (нула три 

36,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



ПИ с идентификатор 
03592.2.851 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028090 

пет девет две точка 
две точка осем пет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1284 
кв.м. (хиляда двеста 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

372
9 

4094 
08.02.2013 

4094 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1400 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000149 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1400 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
четири нула нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 939 кв.м. 
(деветстотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

95,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

373
0 

4097 
13.02.2013 

4097 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Св.Богородица, ПИ с 
идентификатор 03592.5.116 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038163 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.116 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка едно едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 866 
кв.м. (осемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 

16.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
131/11.11.201
3 г. с купувач 
Пламен 
Николов 
Андров 

Заповед 
№ 565 от 
20.12.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

373
1 

4098 
13.02.2013 

4098 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Св.Богородица, ПИ с 
идентификатор 03592.5.118 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038159 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.118 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка едно едно 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 494 
кв.м. (четиристотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти м зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

26.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
131/11.11.201
3 г. с купувач 
Пламен 
Николов 
Андров 

Заповед 
№ 566 от 
20.12.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

373
2 

4099 
13.02.2013 

4099 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.652 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
034005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.652 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест пет 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 2866 
кв.м. (две хиляди 
осемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

280.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

373
3 

4100 
13.02.2013 

4100 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Крушиино, ПИ с 
идентификатор 03592.5.86 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.86 (нула три 
пет девет две точка  
пет точка осем шест) 

170.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036009 

по КККР на гр. Белово 
с площ 2068 кв.м. 
(две хиляди 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

373
4 

4101 
15.02.2013 

4101 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Крушиино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.734 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.734 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем три 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
3976 кв.м. (три 
хиляди деветстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

448.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

373
5 

4102 
15.02.2013 

4102 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Крушиино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.737 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.737 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем три 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1745 
кв.м. (хиляда 
седемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 

171.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

373
6 

4103 
15.02.2013 

4103 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Крушиино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.739 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.739 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем три 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2379 
кв.м. (две хиляди 
триста седемдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

233.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

373
7 

4104 
15.02.2013 

4104 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Крушиино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.740 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.740 (нула три 
пет девет две точка 
две точка седем 
четири нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1388 кв.м. (хиляди 
триста осемдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

136.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

373
8 

4105 
15.02.2013 

4105 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Раковица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.627 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.627 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест две 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2440 
кв.м. (две хиляди 

161.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
033020 

четиристотин и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

373
9 

4106 
15.02.2013 

4106 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Раковица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.640 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033033 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.640 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест 
четири нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3141 кв.м. (три 
хиляди сто 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

207.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

374
0 

4107 
15.02.2013 

4107 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Раковица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.641 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.641 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест 
четири едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1594 кв.м. (хиляда 
петстотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

105.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - V(пета) 

374
1 

4108 
15.02.2013 

4108 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Раковица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.642 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033035 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.642 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест 
четири две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3678 кв.м. (три 
хиляди шестотин 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

242.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

374
2 

4109 
15.02.2013 

4109 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Раковица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.644 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.644 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест 
четири четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3391 кв.м. (три 
хиляди триста 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

223.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

374
3 

4110 
15.02.2013 

4110 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.904 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.904 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет нула 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1392 кв.м. (хиляди 
триста деветдесет и 

40.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



028143 два  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

374
4 

4111 
15.02.2013 

4111 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.905 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028144 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.905 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет нула 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1028 
кв.м. (хиляди 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

50.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

374
5 

4112 
15.02.2013 

4112 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.906 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028145 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.906 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет нула 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 932 
кв.м. (деветстотин 
тридесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

45.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

374 4113 4113 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 111.60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



6 15.02.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.907 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028146 

идентификатор 
03592.2.907 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет нула 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3880 
кв.м. (три хиляди 
осемстотин и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

374
7 

4114 
15.02.2013 

4114 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.909 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028148 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.909 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет нула 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3177 
кв.м. (три хиляди сто 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

91,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

374
8 

4115 
15.02.2013 

4115 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.923 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.923(нула три 
пет девет две точка 
две точка девет две 
три ) по КККР на гр. 
Белово с площ 1333 
кв.м. (хиляда триста 
тридесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 

88.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

374
9 

4116 
15.02.2013 

4116 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.924 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.924 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет две 
четири ) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2589 кв.м. (две 
хиляди петстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

170.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

375
0 

4117 
15.02.2013 

4117 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.925 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.925 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет две 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2182 
кв.м. (две хиляди сто 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

144.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

375
1 

4118 
15.02.2013 

4118 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.937 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.937 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет три 
седем) по КККР на гр. 

202.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035025 

Белово с площ 3061 
кв.м. (три хиляди 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

375
2 

4119 
15.02.2013 

4119 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.944 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.944 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет 
четири четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2835 кв.м. (две 
хиляди осемстотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

187.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

375
3 

4120 
15.02.2013 

4120 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.958 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035051 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.958 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет пет 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3220 
кв.м. (три хиляди 
двеста и двадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

212.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - V(пета) 

375
4 

4121 
15.02.2013 

4121 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.962 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035055 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.962 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет шест 
две ) по КККР на гр. 
Белово с площ 3064 
кв.м. (три хиляди 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

202.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

375
5 

4122 
15.02.2013 

4122 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.963 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035056 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.963 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет шест 
три ) по КККР на гр. 
Белово с площ 2277 
кв.м. (две хиляди 
двеста седемдесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

150.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

375
6 

4123 
15.02.2013 

4123 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.965 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035058 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.965 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет шест 
пет ) по КККР на гр. 
Белово с площ 2134 
кв.м. (две хиляди сто 
тридесет  и четири 
кв.м.) 
Трайно 

140.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

" гр.София 

375
7 

4124 
15.02.2013 

4124 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.972 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035065 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.972 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет 
седем две ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1902 кв.м. (хиляда 
деветстотин и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

125,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

375
8 

4125 
15.02.2013 

4125 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.974 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.974 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет 
седем четири ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3716 кв.м. ( три 
хиляди седемстотин 
и шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

245,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

375
9 

4126 
15.02.2013 

4126 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.976 (нула три 
пет девет две точка 

196,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.2.976 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035069 

две точка девет 
седем шест ) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2979 кв.м. (две 
хиляди деветстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

376
0 

4127 
15.02.2013 

4127 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.979 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035072 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.979 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет 
седем девет ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2022 кв.м. (две 
хиляди двадесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

133.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

376
1 

4128 
15.02.2013 

4128 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.980 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035073 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.980 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1768 
кв.м. (хиляда 
седемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 

116.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

376
2 

4129 
15.02.2013 

4129 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Бузовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.981 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035074 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.981 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет осем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1510 
кв.м. (хиляда 
петстотин и десет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

99.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

376
3 

4130 
15.02.2013 

4130 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.2 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.2 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2315 кв.м. (две 
хиляди триста и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

40.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

376
4 

4131 
18.02.2013 

4131 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.9 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.9 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2891 кв.м. (две 
хиляди осемстотин 

50.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
038009 

деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

376
5 

4132 
18.02.2013 

4132 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.10 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.10 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 246  кв.м. 
(двеста четиридесет 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

4.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

376
6 

4133 
18.02.2013 

4133 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.10 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038077 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.77 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 400  
кв.м. (четиристотин 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

7.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

376
7 

4134 
18.02.2013 

4134 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.81 (нула три 

24.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



ПИ с идентификатор 
03592.3.81 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038081 

пет девет две точка 
три точка осем едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1374 кв.м. 
(хиляда триста 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

376
8 

4135 
18.02.2013 

4135 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.87 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038087 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.87 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3635  
кв.м. (три хиляди 
шестотин тридесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

63.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

376
9 

4136 
18.02.2013 

4136 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.89 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038089 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.89 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3313  кв.м. 
(три хиляди триста и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 

58.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

377
0 

4137 
18.02.2013 

4137 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.91 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038091 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.91 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2358  кв.м. 
(две хиляди триста 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

41.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

377
1 

4138 
18.02.2013 

4138 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.93 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038093 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.93 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2283  кв.м. 
(две хиляди двеста 
осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

40.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

377
2 

4139 
18.02.2013 

4139 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.96 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.96 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3624  кв.м. 
(три хиляди шестотин 
двадесет и четири 

63,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



038099 кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

377
3 

4140 
18.02.2013 

4140 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.99 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038099 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.99 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2273  
кв.м. (две хиляди 
двеста седемдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

39,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

377
4 

4141 
18.02.2013 

4141 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.102 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038102 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.102 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно нула 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 3208  
кв.м. (три хиляди 
двеста и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

56,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

377
5 

4142 
18.02.2013 

4142 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.105 (нула три 

7,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



ПИ с идентификатор 
03592.3.105 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038105 

пет девет две точка 
три точка едно нула 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 400 
кв.м. (четиристотин 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

377
6 

4143 
18.02.2013 

4143 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.106 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038106 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.106 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно нула 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 252 
кв.м. (двеста 
петдесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

4,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

377
7 

4144 
18.02.2013 

4144 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.109 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038109 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.109 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно нула 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1724 
кв.м.(хиляда 
седемстотин 
двадесет  и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 

30,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

377
8 

4145 
18.02.2013 

4145 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.114 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038114 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.114 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно едно  
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
988 
кв.м.(деветстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

17,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

377
9 

4146 
18.02.2013 

4146 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.115 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038115 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.115 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно едно 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 54 
кв.м.(петдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

0,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

378
0 

4147 
18.02.2013 

4147 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.116 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.116 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 228 
кв.м.(двеста 
двадесет и осем 

4.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



038116 кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

378
1 

4148 
18.02.2013 

4148 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.119 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038119 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.119 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно едно 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 221 
кв.м.(двеста 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

3.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

378
2 

4149 
18.02.2013 

4149 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.129 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038129 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.129 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно две 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 553 
кв.м.(петстотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

9.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

378
3 

4150 
18.02.2013 

4150 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.131 (нула три 

5.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



ПИ с идентификатор 
03592.3.131 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038131 

пет девет две точка 
три точка едно три 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 321 
кв.м.(триста 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

378
4 

4151 
18.02.2013 

4151 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.136 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038136 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.136 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно три 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 3792 
кв.м.(три хиляди 
седемстотин 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

66.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

378
5 

4152 
18.02.2013 

4152 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Св.Петка, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.141 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038144 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.141 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно 
четири едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
277 кв.м.(двеста 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 

4.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

378
6 

4153 
18.02.2013 

4153 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.161 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.161 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно шест 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1102 
кв.м.(хиляда сто и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

111.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

378
7 

4154 
18.02.2013 

4154 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.166 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.166 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно шест 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 2338 
кв.м.(две хиляди 
триста тридесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

236,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

378
8 

4155 
18.02.2013 

4155 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.168 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.168 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно шест 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 918 
кв.м.(деветстотин и 

92,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
029010 

осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

378
9 

4156 
18.02.2013 

4156 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.171 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.171 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно седем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 2729 
кв.м.(две хиляди 
седемстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

276,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

379
0 

4157 
18.02.2013 

4157 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.174 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.174 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
357 кв.м.(триста 
петдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

36,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

379 4158 4158 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 294,40 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



1 18.02.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.177по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029019 

идентификатор 
03592.2.177 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно седем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1602 
кв.м.(хиляда 
шестотин и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

379
2 

4159 
18.02.2013 

4159 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.178 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.178 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно седем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2918 
кв.м.(две хиляди 
деветстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

295,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

379
3 

4160 
18.02.2013 

4160 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.179 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.179 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно седем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 363 
кв.м. (триста 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 

36,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

379
4 

4161 
18.02.2013 

4161 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.180 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.180 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 387 
кв.м. (триста 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

39,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

379
5 

4162 
18.02.2013 

4162 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.181 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029023 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.181 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно осем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1357 
кв.м. (хиляда триста 
петдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

137.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

379
6 

4163 
18.02.2013 

4163 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.182 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.182 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно осем 
две) по КККР на гр. 

132.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029024 

Белово с площ 1304 
кв.м. (хиляда триста 
и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

379
7 

4164 
18.02.2013 

4164 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.184 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029026 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.184 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно осем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
766 кв.м. 
(седемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

77.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

379
8 

4165 
18.02.2013 

4165 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.191 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029033 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.191 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно девет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 3116 
кв.м. (три хиляди сто 
и шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

315.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



379
9 

4166 
18.02.2013 

4166 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.193 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029035 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.193 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно девет 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 2030 
кв.м. (две хиляди и 
тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

205.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

380
0 

4167 
18.02.2013 

4167 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.206 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029050 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.206 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две нула 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 3119 
кв.м. (три хиляди сто 
и деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

315,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

380
1 

4168 
18.02.2013 

4168 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.219 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029063 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.219 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две едно 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2121 
кв.м. (две хиляди сто 
двадесет и едно 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 

214.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

380
2 

4169 
18.02.2013 

4169 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.234 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029084 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.234 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две три 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
776 кв.м. 
(седемстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

78.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

380
3 

4170 
18.02.2013 

4170 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.239 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029091 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.239 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две три 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2286 
кв.м. (две хиляди 
двеста осемдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

231.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

380
4 

4171 
18.02.2013 

4171 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.244 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.244 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две четири 
четири) по КККР на 

42.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029096 

гр. Белово с площ 
418 кв.м. 
(четиристотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

380
5 

4172 
18.02.2013 

4172 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1410 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029080 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1410 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
четири едно нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 970 кв.м. 
(деветстотин и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

98,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

380
6 

4173 
18.02.2013 

4173 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1411 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029081 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1411 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
четири едно едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1767 кв.м. 
(хиляда седемстотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 

324.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

380
7 

4174 
18.02.2013 

4174 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1412 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029082 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1412 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
четири едно две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 956 кв.м. ( 
деветстотин 
петдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

175.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

380
8 

4175 
18.02.2013 

4175 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1415 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029089 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1415 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
четири едно пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1977 кв.м. 
(хиляда деветстотин 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

392.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

380
9 

4176 
18.02.2013 

4176 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

137,20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Раковица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.635 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
033028 

03592.2.635 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест три 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2079 
кв.м. (две хиляди 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

381
0 

4177 
18.02.2013 

4177 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Света 
Петка, ПИ с идентификатор 
03592.3.144 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038147 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.144 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно 
четири  
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
197 кв.м. (сто 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

3,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

381
1 

4178 
18.02.2013 

4178 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Света 
Петка, ПИ с идентификатор 
03592.3.145 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038148 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.145 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно 
четири  
пет) гр. Белово с 
площ 296 кв.м. 
(двеста деветдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 

296,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

381
2 

4179 
18.02.2013 

4179 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Света 
Петка, ПИ с идентификатор 
03592.3.149 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038152 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.149 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно 
четири девет) гр. 
Белово с площ 870 
кв.м. (осемстотин и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

16,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

381
3 

4180 
18.02.2013 

4180 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Света 
Петка, ПИ с идентификатор 
03592.3.153 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038157 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.153 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно пет 
три) гр. Белово с 
площ 1530 кв.м. 
(хиляда петстотин и 
тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

26,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

381
4 

4181 
18.02.2013 

4181 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.158 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.158 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно пет 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3024 
кв.м. (три хиляди 

86,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
039001 

двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

381
5 

4182 
18.02.2013 

4182 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.160 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.160 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно шест 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1840 
кв.м. (хиляди 
осемстотин и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

32,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

381
6 

4183 
18.02.2013 

4183 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.161 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.161 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно шест 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 2415 
кв.м. (две хиляди 
четиристотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

42,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

381 4184 4184 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 18,50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



7 18.02.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.162 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039005 

идентификатор 
03592.3.162 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно шест 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1056 
кв.м. (хиляда 
петдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

381
8 

4185 
18.02.2013 

4185 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.167 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.167 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно шест 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1893 
кв.м. (хиляда 
осемстотин 
деветдесет и три  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

33,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

381
9 

4186 
18.02.2013 

4186 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.168 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.168 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно шест 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2107 
кв.м. (две хиляди сто 
и седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 

36,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

382
0 

4187 
18.02.2013 

4187 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.170 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.170 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно седем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 517 
кв.м. (петстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

9.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

382
1 

4188 
18.02.2013 

4188 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.171 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.171 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно седем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 831 
кв.м. (осемстотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

14.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

382
2 

4189 
18.02.2013 

4189 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.172 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.172 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно седем 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1635 

28.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039015 

кв.м. (хиляда 
шестотин тридесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

382
3 

4190 
18.02.2013 

4190 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.174 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.174 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
3893 кв.м. (три 
хиляди осемстотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

68.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

382
4 

4191 
18.02.2013 

4191 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.175 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.175 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно седем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3225 
кв.м. (три хиляди 
двеста двадесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

56.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ(девета) 

382
5 

4192 
18.02.2013 

4192 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.176 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039019 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.176 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно седем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 887 
кв.м. (осемстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

15.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

382
6 

4193 
18.02.2013 

4193 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.178 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.178 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно седем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3538 
кв.м. (три хиляди 
петстотин тридесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

61.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

382
7 

4194 
18.02.2013 

4194 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.179 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.179 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно седем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1467 
кв.м. (хиляда 
четиристотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) 

25.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

" гр.София 

382
8 

4195 
18.02.2013 

4195 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.181 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.181 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно осем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1785 
кв.м. (хиляда 
седемстотин 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

31.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

382
9 

4196 
18.02.2013 

4196 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.186 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.186 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно осем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1397 
кв.м. (хиляда триста 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

24.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

383
0 

4210 
20.02.2013 

4210 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 012031 (нула 
едно две нула три 

153,40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 53 от 



Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Тръне поле, имот № 
012031 по КВС. 

едно) с площ 2.223 
дка (две хиляди 
двеста двадесет и 
три кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

383
1 

4211 
20.02.2013 

4211 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Тръне поле, имот № 
012032 по КВС. 

Имот № 012032 (нула 
едно две нула три 
две) с площ 1.301 дка 
(хиляда триста и 
един кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІ (седма) 

89,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

383
2 

4219 
20.02.2013 

4219 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Кацарски мост, имот № 
019009 по КВС. 

Имот № 019009 (нула 
едно девет нула нула 
девет) с площ 1.695 
дка (хиляда шестотин 
деветдесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

249,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1705 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 53 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

383
3 

4239 
11.03.2013 

4239 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.580 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.580 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет осем 
нула) по КККР на 
гр.Белово с площ 
1452 кв.м. (хиляда 
четиристотин 
петдесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

192,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

383
4 

4240 
11.03.2013 

4240 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.577 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.577 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет седем 
седем) по КККР на 
гр.Белово с площ 163 
кв.м. (сто шестдесет 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

21,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

383
5 

4241 
11.03.2013 

4241 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.576 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.576 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет седем 
шест) по КККР на 
гр.Белово с площ 499 
кв.м. (четиристотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

61,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

383
6 

4242 
11.03.2013 

4242 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.511 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041125 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.511 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет едно 
едно) по КККР на 
гр.Белово с площ 
3314 кв.м. (три 
хиляди  триста и 
четиринадесет кв.м.) 

335.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

производство
" гр.София 

383
7 

4243 
11.03.2013 

4243 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.507 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041121 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.507 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет нула 
седем ) по КККР на 
гр.Белово с площ 
1657 кв.м. (хиляда 
шестотин петдесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

304,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

383
8 

4244 
11.03.2013 

4244 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.401 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.401(нула три 
пет девет две точка 
три точка четири нула 
едно ) по КККР на 
гр.Белово с площ 
1209 кв.м. (хиляда 
двеста и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

97,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

383 4245 4245 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 15,90 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



9 11.03.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.369 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040071 

идентификатор 
03592.3.369 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три шест 
девет) по КККР на 
гр.Белово с площ 909 
кв.м. (деветстотин и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

384
0 

4246 
11.03.2013 

4246 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.368 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040070 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.368(нула три 
пет девет две точка 
три точка три шест 
осем) по КККР на 
гр.Белово с площ 
1100 кв.м. (хиляда и 
сто кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

19,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

384
1 

4247 
11.03.2013 

4247 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.366 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.366(нула три 
пет девет две точка 
три точка три шест 
шест) по КККР на 
гр.Белово с площ 
3244 кв.м. (три 
хиляди двеста 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 

56,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

384
2 

4248 
11.03.2013 

4248 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.365 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.365 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три шест 
пет) по КККР на 
гр.Белово с площ 
3832 кв.м. (три 
хиляди осемстотин 
тридесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

67,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

384
3 

4249 
11.03.2013 

4249 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.363по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040065 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.363 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три шест 
три) по КККР на 
гр.Белово с площ 
1789 кв.м. (хиляда 
седемстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

31,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

384
4 

4250 
11.03.2013 

4250 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.361 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.361 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три шест 
едно) по КККР на 

42,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040063 

гр.Белово с площ 
2409 кв.м. (две 
хиляди четиристотин 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

384
5 

4251 
11.03.2013 

4251 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.360 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040062 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.360 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три шест 
нула) по КККР на 
гр.Белово с площ 
2872 кв.м. (две 
хиляди осемстотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

50,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

384
6 

4252 
11.03.2013 

4252 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.359 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040061 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.359 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три пет 
девет) по КККР на 
гр.Белово с площ 929 
кв.м. (деветстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

16,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

384
7 

4253 
11.03.2013 

4253 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.358 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040060 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.358 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три пет 
осем) по КККР на 
гр.Белово с площ 204 
кв.м. (двеста и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

3,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

384
8 

4254 
11.03.2013 

4254 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.357 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040059 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.357 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три пет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2925 
кв.м. (две хиляди 
деветстотин 
двадесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

51,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

384
9 

4255 
11.03.2013 

4255 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.352 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040054 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.352 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три пет две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1277 кв.м. 
(хиляда двеста 
седемдесет и седем  
кв.м.) 
Трайно 

22,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

" гр.София 

385
0 

4256 
11.03.2013 

4256 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.351 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.351 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три пет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 2503 
кв.м. (две хиляди 
петстотин и три  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

43,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

385
1 

4257 
11.03.2013 

4257 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.350 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040052 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.350 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три пет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 947 
кв.м. (деветстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

17,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

385
2 

4258 
11.03.2013 

4258 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.346 (нула три 
пет девет две точка 

64,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.3.346 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040048 

три точка три четири 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 3707 
кв.м. (три хиляди 
седемстотин и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

385
3 

4259 
18.03.2013 

4259 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.300 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.300 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три нула 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 3753 
кв.м. (три хиляди 
седемстотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

107.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

385
4 

4260 
18.03.2013 

4260 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.309 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.309(нула три 
пет девет две точка 
три точка три нула 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2779 
кв.м. (две хиляди 
седемстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 

48.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

385
5 

4261 
18.03.2013 

4261 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.308 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.308 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три нула 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 22222 
кв.м. (двадесет и две  
хиляди двеста 
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

388.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

385
6 

4262 
18.03.2013 

4262 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.310 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.310 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три едно 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 2925 
кв.м. (две хиляди 
деветстотин 
двадесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

51.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

385
7 

4263 
18.03.2013 

4263 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.312 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.312 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три едно 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 2835 
кв.м. (две хиляди 

49.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
040014 

осемстотин тридесет 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

385
8 

4264 
18.03.2013 

4264 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.313 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.313 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три едно 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 2693 
кв.м. (две хиляди 
шестотин деветдесет 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

47.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

385
9 

4265 
18.03.2013 

4265 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.314 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.314 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три едно 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2909 кв.м. (две 
хиляди деветстотин и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

141.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



386
0 

4266 
18.03.2013 

4266 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.319 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.319 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три едно 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1229 
кв.м. (хиляда двеста 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

21.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

386
1 

4267 
18.03.2013 

4267 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.320 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.320 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три две 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 3355 
кв.м. (три хиляди 
триста петдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

58.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

386
2 

4268 
18.03.2013 

4268 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.321 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040023 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.321 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три две 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1464 
кв.м. (хиляда 
четиристотин 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 

25.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

386
3 

4269 
18.03.2013 

4269 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.326 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.326 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три две 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 2913 
кв.м. (две хиляди 
деветстотин и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

51.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

386
4 

4270 
18.03.2013 

4270 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.329 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040031 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.329 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три две 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2582 
кв.м. (две хиляди 
петстотин осемдесет 
и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

45.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

386
5 

4271 
18.03.2013 

4271 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.330 (нула три 
пет девет две точка 

29.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.3.330 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040032 

три точка три три 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1711 
кв.м. (хиляда 
седемстотин и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

386
6 

4272 
18.03.2013 

4272 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.331 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040033 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.331 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три три 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 3514 
кв.м. (три хиляди 
петстотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

61.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

386
7 

4273 
18.03.2013 

4273 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.334 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040036 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.334(нула три 
пет девет две точка 
три точка три три 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
863 кв.м. (осемстотин 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 

15.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

386
8 

4274 
18.03.2013 

4274 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.336 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.336 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три три 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1973 
кв.м. (хиляда 
деветстотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

34.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

386
9 

4275 
18.03.2013 

4275 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.340 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040042 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.340 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три четири 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1717 
кв.м. (хиляда 
седемстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

30.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

387
0 

4276 
18.03.2013 

4276 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.342 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.342 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три четири 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1719 
кв.м. (хиляда 

30.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
040044 

седемстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

387
1 

4277 
18.03.2013 

4277 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.345 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040047 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.345 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три четири 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1580 
кв.м. (хиляда 
петстотин и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

27.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

387
2 

4278 
18.03.2013 

4278 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Азово, ПИ 
с идентификатор 
03592.3.819 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.819 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем едно 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1236 
кв.м. (хиляда двеста 
тридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

66,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

387 4279 4279 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 44,40 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



3 18.03.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Азово, ПИ 
с идентификатор 
03592.3.801 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045002 

идентификатор 
03592.3.801 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем нула 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 658 
кв.м. (шестотин 
петдесет и осем  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

387
4 

4280 
18.03.2013 

4280 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Азово, ПИ 
с идентификатор 
03592.3.802 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.802 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем нула 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1355 
кв.м. (хиляда триста 
петдесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

91.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

387
5 

4281 
18.03.2013 

4281 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Свети 
Спас, ПИ с идентификатор 
03592.6.79 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039144 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.79 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка седем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2304 
кв.м. (две хиляди 
триста и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 

89,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

387
6 

4282 
18.03.2013 

4282 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.190 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039033 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.190 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно девет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 604 
кв.м. (шестотин и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

10.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

387
7 

4283 
18.03.2013 

4283 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.193 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039036 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.193 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно девет 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 1719 
кв.м. (хиляда 
седемстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

30.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

387
8 

4284 
18.03.2013 

4284 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.194 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.194 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно девет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1856 кв.м. (хиляда 

32.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
039037 

осемстотин петдесет 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

387
9 

4285 
18.03.2013 

4285 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.195 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.195 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно девет 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3768 
кв.м. (три хиляди 
седемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

65.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

388
0 

4286 
18.03.2013 

4286 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.196 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039039 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.196 (нула три 
пет девет две точка 
три точка едно девет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 2766 
кв.м. (две хиляди 
седемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

48.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) 

388
1 

4287 
18.03.2013 

4287 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.202 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039045 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.202 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две нула 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1497 
кв.м. (хиляда 
четиристотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

26.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

388
2 

4288 
18.03.2013 

4288 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.203 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039046 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.203 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две нула 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 2461 
кв.м. (две хиляди 
четиристотин  
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

43.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

388
3 

4289 
18.03.2013 

4289 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.208 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.208 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две нула 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3048 
кв.м. (три хиляди 
четиридесет и осем 

53.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



039051 кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

388
4 

4290 
18.03.2013 

4290 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.209 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039052 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.209 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две нула 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1705 
кв.м. (хиляда 
седемстотин и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

29.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

388
5 

4291 
18.03.2013 

4291 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.210 
по КККР на гр.Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.210(нула три 
пет девет две точка 
три точка две едно 
нула)  по КККР на гр. 
Белово с площ 1467 
кв.м. (хиляда 
четиристотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

25.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

388 4292 4292 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 25.90 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



6 18.03.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.211 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039054 

идентификатор 
03592.3.211(нула три 
пет девет две точка 
три точка две едно 
едно)  по КККР на гр. 
Белово с площ 1481 
кв.м. (хиляда 
четиристотин 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

388
7 

4293 
18.03.2013 

4293 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.217 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039060 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.217(нула три 
пет девет две точка 
три точка две едно 
седем)  по КККР на гр. 
Белово с площ 2819 
кв.м.(две хиляди 
осемстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

49.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

388
8 

4294 
18.03.2013 

4294 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.218 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039061 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.218 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две едно 
осем)  по КККР на гр. 
Белово с площ 2710 
кв.м.(две хиляди 
седемстотин и десет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

47.74 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

388
9 

4295 
18.03.2013 

4295 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.222 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039065 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.222 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две две 
две)  по КККР на гр. 
Белово с площ 3753 
кв.м.(три хиляди 
седемстотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

65.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

389
0 

4296 
18.03.2013 

4296 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.223 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039066 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.223 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две две 
три)  по КККР на гр. 
Белово с площ 528 
кв.м.(петстотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

9.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

389
1 

4297 
18.03.2013 

4297 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.227 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.227 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две две 

49.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039070 

седем)  по КККР на гр. 
Белово с площ 2817 
кв.м.(две хиляди 
осемстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

389
2 

4298 
18.03.2013 

4298 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.228 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039071 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.228 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две две 
осем)  по КККР на гр. 
Белово с площ 2234 
кв.м.(две хиляди 
двеста тридесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

39.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

389
3 

4299 
18.03.2013 

4299 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.235 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039078 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.235 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две три пет)  
по КККР на гр. Белово 
с площ 10800 
кв.м.(десет хиляди и 
осемстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

189.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) 

389
4 

4300 
18.03.2013 

4300 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.237 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039080 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.237 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две три 
седем)  по КККР на гр. 
Белово с площ 3482 
кв.м.(три хиляди 
четиристотин 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

169.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

389
5 

4301 
18.03.2013 

4301 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.232 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039075 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.232 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две три 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 2264 
кв.м. (две хиляди 
двеста шестдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

396.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

389
6 

4302 
18.03.2013 

4302 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.238 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.238 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две три 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2665 
кв.м. (две хиляда 
шестстотин 

46,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



039081 шестдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

389
7 

4303 
18.03.2013 

4303 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.243 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039086 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.243 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две четири 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 1527 
кв.м. (хиляда 
петстотин двадесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

21.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

389
8 

4304 
18.03.2013 

4304 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.244 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039087 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.244 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две четири 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
791 кв.м. 
(седемстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

11.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



389
9 

4305 
18.03.2013 

4305 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.245 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039088 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.245 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две четири 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 651 
кв.м. (шестстотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

9.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

390
0 

4306 
18.03.2013 

4306 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.246 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039089 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.246 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две четири 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1517 
кв.м. (хиляда 
петстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

21,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

390
1 

4307 
18.03.2013 

4307 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.248 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039091 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.248 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две четири 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2457 
кв.м. (две хиляди 
четиристотин 
петдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 

95,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

390
2 

4308 
18.03.2013 

4308 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.249 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039092 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.249 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две четири 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3315 
кв.м. (три хиляди 
триста и петнадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

46,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

390
3 

4309 
18.03.2013 

4309 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.254 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039097 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.254 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две пет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
3897 кв.м. (три 
хиляди осемстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

54,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

390
4 

4310 
18.03.2013 

4310 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

7,10 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.256 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039099 

03592.3.256 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 506 
кв.м. (петстотин и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

390
5 

4311 
18.03.2013 

4311 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.275 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039118 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.275(нула три 
пет девет две точка 
три точка две седем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1974 
кв.м. (хиляда 
деветстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

34,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

390
6 

4312 
18.03.2013 

4312 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.278 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039121 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.278 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две седем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2335 
кв.м. (две хиляди 
триста тридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 

32,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

390
7 

4313 
18.03.2013 

4313 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.283 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039126 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.283 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две осем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 2402 
кв.м. (две хиляди 
четиристотин и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

38,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

390
8 

4314 
18.03.2013 

4314 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.288 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039131 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.288 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две осем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1786 
кв.м. (хиляда 
седемстотин 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

87,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

390
9 

4315 
18.03.2013 

4315 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.289 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.289 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две осем 

39,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039132 

девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2805 
кв.м. (две хиляди 
осемстотин и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

391
0 

4316 
18.03.2013 

4316 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.291 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039134 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.291 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две девет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1054 
кв.м. (хиляда 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

14,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

391
1 

4317 
18.03.2013 

4317 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.292 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039135 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.292 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две девет 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 2828 
кв.м. (две хиляди 
осемстотин двадесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

39,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

391
2 

4318 
18.03.2013 

4318 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.293 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039136 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.293 (нула три 
пет девет две точка 
три точка две девет 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 2326 
кв.м. (две хиляди 
триста двадесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

53,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

391
3 

4319 
18.03.2013 

4319 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.590 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.590 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет девет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 976 
кв.м. (деветстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

119.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

391
4 

4320 
18.03.2013 

4320 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.601 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.601 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест нула 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 2548 
кв.м. (две хиляди 
петстотин 
четиридесет и осем 

312,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

производство
" гр.София 

391
5 

4321 
18.03.2013 

4321 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.602 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.602 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест нула 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 2092 
кв.м. (две хиляди 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

256.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

391
6 

4322 
18.03.2013 

4322 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.605 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.605 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест нула 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1792 
кв.м. (хиляда 
седемстотин 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

219.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

391 4323 4323 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 385.60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



7 18.03.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.607 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042034 

идентификатор 
03592.3.607 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест нула 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3148 
кв.м. (три хиляди сто 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

391
8 

4324 
18.03.2013 

4324 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.608 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042035 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.608 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест нула 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3025 
кв.м. (три хиляди 
двадесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

370.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

391
9 

4325 
18.03.2013 

4325 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.610 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.610 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест едно 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 2896 
кв.м. (две хиляди 
осемстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 

354.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

392
0 

4326 
18.03.2013 

4326 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.616 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042043 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.616 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 2639 
кв.м. (две хиляди 
шестстотин тридесет 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

323.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

392
1 

4327 
18.03.2013 

4327 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.670 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.670 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест седем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 3941 
кв.м. (три хиляди 
деветстотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

399,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

392
2 

4328 
18.03.2013 

4328 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.675 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.675 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест седем 

162,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044006 

пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1600 
кв.м. (хиляда и 
шестстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -VІ(шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

392
3 

4329 
18.03.2013 

4329 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.680 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.680 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 273 
кв.м. (двеста 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

27,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

392
4 

4330 
18.03.2013 

4330 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.681 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.681 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест осем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 735 
кв.м. (седемстотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

74,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



392
5 

4331 
18.03.2013 

4331 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.682 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.682 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест осем 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 518 
кв.м. (петстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

52,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

392
6 

4332 
18.03.2013 

4332 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.683 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.683 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест осем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 234 
кв.м. (двеста 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

23,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

392
7 

4333 
18.03.2013 

4333 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.692 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044023 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.692 (нула три 
пет девет две точка 
три точка шест девет 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 3281 
кв.м. (три хиляди 
двеста осемдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 

332,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

392
8 

4334 
18.03.2013 

4334 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.708 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044039 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.708 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем нула 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3721 
кв.м. (три хиляди 
седемстотин 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

376,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

392
9 

4335 
18.03.2013 

4335 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.717 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044048 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.717 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем едно 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2099 
кв.м. (две хиляди 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

212,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

393
0 

4336 
18.03.2013 

4336 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.718 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.718 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем едно 

129,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044049 

осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1278 
кв.м. (хиляда двеста 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

393
1 

4337 
18.03.2013 

4337 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.724 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044055 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.724 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1126 кв.м. (хиляда 
сто двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

91,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

393
2 

4338 
18.03.2013 

4338 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.725 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044056 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.725 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем две 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2097 
кв.м. (две хиляди 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

169,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

393
3 

4339 
18.03.2013 

4339 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.729 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044060 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.729 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем две 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1449 
кв.м. (хиляда 
четиристотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

117,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

393
4 

4340 
18.03.2013 

4340 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.730 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044061 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.730 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем три 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 3331 
кв.м. (три хиляди 
триста тридесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

269,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

393
5 

4341 
18.03.2013 

4341 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.735 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.735 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем три 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2052 
кв.м. (две хиляди 
петдесет и два кв.м.) 

166.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



044066 Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

393
6 

4342 
18.03.2013 

4342 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.736 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.736 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем три 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 896 
кв.м. (осемстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

72.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

393
7 

4343 
18.03.2013 

4343 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.739 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044070 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.739 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем три 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1121 
кв.м. (хиляда сто 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

90.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

393
8 

4344 
18.03.2013 

4344 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.740 (нула три 

62.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



ПИ с идентификатор 
03592.3.740 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044071 

пет девет две точка 
три точка седем 
четири нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
769 кв.м. 
(седемстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

393
9 

4345 
18.03.2013 

4345 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.741 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044072 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.741 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем 
четири едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
960 кв.м. 
(деветстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

77.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

394
0 

4346 
18.03.2013 

4346 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.742 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044073 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.742 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем 
четири две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
892 кв.м. (осемстотин 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 

72.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

394
1 

4347 
18.03.2013 

4347 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.749 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044080 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.749 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем 
четири девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3465 кв.м. (три 
хиляди четиристотин 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

280.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

394
2 

4348 
18.03.2013 

4348 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.752 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044083 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.752 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем пет 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 3103 
кв.м. (три хиляди сто 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

251.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

394
3 

4349 
18.03.2013 

4349 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.756 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.756 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1112 

90.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044087 

кв.м. (хиляда сто и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

394
4 

4350 
18.03.2013 

4350 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.757 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044088 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.757 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем пет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2701 
кв.м. (две хиляди 
седемстотин и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

218.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

394
5 

4351 
18.03.2013 

4351 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.759 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044090 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.759 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем пет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2771 
кв.м. (две хиляди 
седемстотин 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

224.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



394
6 

4352 
18.03.2013 

4352 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.764 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044095 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.764 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем шест 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1392 кв.м. (хиляда 
триста деветдесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

112.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

394
7 

4353 
18.03.2013 

4353 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.774 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044105 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.774 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем 
седем четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1669 кв.м. 
(хиляда шестстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

135.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

394
8 

4354 
18.03.2013 

4354 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.777 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044108 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.777 (нула три 
пет девет две точка 
три точка седем 
седем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2384 кв.м. (две 
хиляди триста 
осемдесет и четири 
кв.м.) 

193.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

" гр.София 

394
9 

4355 
20.03.2013 

4355 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Стопанкси двор, ПИ с 
идентификатор 03592.2.1060 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план 073030, 
парцел IV 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.1060 (нула 
три пет девет две 
точка две точка едно 
нула шест нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1335 кв.м. 
(хиляда триста 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за 
търговски обект, 
комплекс 

11 481.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

395
0 

4356 
04.04.2013 

4356 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.564 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046046 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.564 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет шест 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1751 кв.м. (хиляда 
седемстотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
принеполивни 
условия - VІ (шеста) 

141,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

395
1 

4357 
04.04.2013 

4357 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Реовица, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.533 (нула три 

202,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



идентификатор 03592.3.533 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046013 

пет девет две точка 
три точка пет три три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2500 кв.м. 
(две хиляди и 
петстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

395
2 

4358 
04.04.2013 

4358 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Реовица, ПИ с 
идентификатор 03592.3.544 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.544 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет четири 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2834 кв.м. (две 
хиляди осемстотин 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

229,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

395
3 

4359 
04.04.2013 

4359 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Реовица, ПИ с 
идентификатор 03592.3.545 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046025 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.545 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет четири 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3034 
кв.м. (три хиляди 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 

245,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

395
4 

4360 
04.04.2013 

4360 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Реовица, ПИ с 
идентификатор 03592.3.560 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046042 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.560 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет шест 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 2172 
кв.м. (две хиляди сто 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

175,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

395
5 

4361 
04.04.2013 

4361 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Реовица, ПИ с 
идентификатор 03592.3.561 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046043 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.561 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет шест 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 694 
кв.м. (шестотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

56,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

395
6 

4362 
04.04.2013 

4362 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Реовица, ПИ с 
идентификатор 03592.3.562 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.562 (нула три 
пет девет две точка 
три точка пет шест 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 3037 
кв.м. (три хиляди 

246,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



046044 тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

395
7 

4363 
04.04.2013 

4363 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.822 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.822 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем две 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 2622 
кв.м. (две хиляди 
шестотин двадесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

141,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

395
8 

4364 
04.04.2013 

4364 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.827 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.827 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем две 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2731 
кв.м. (две хиляди 
седемстотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

147,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



395
9 

4365 
04.04.2013 

4365 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.836 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.836 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем три 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 2515 
кв.м. (две хиляди 
петстотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

135,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

396
0 

4366 
04.04.2013 

4366 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.838 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045040 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.838 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем три 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 710 
кв.м. (седемстотин и 
десет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

38,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

396
1 

4367 
04.04.2013 

4367 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.839 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045041 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.839 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем три 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1342 
кв.м. (хиляда триста 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 

72,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

396
2 

4368 
10.04.2013 

4368 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.841 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045043 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.841 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем 
четири едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
988 кв.м. 
(деветстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

53,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

396
3 

4369 
04.04.2013 

4369 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.856 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045058 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.856 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1851 
кв.м. (хиляда 
осемстотин петдесет 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

100,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

396
4 

4370 
04.04.2013 

4370 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.862 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.862 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем шест 

98,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045064 

две) по КККР на гр. 
Белово с площ 
1828кв.м. (хиляда 
осемстотин двадесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

396
5 

4371 
04.04.2013 

4371 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.864 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045066 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.864 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем шест 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2083 кв.м. (две 
хиляди осемдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

112,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

396
6 

4372 
04.04.2013 

4372 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.865 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.865(нула три 
пет девет две точка 
три точка осем шест 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1754 
кв.м. (хиляда 
седемстотин 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 

94,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

396
7 

4373 
04.04.2013 

4373 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.866 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.866 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем шест 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1635 
кв.м. (хиляда 
шестотин тридесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

88,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

396
8 

4374 
04.04.2013 

4374 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.876 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045078 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.876 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем седем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 3389 
кв.м. (три хиляди 
триста осемдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

183,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

396
9 

4375 
04.04.2013 

4375 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.886 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045088 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.886 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем осем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 2186 
кв.м. (две хиляди сто 
осемдесет и шест 

118,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

397
0 

4376 
04.04.2013 

4376 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.887 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045089 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.887 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем осем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2800 
кв.м. (две хиляди и 
осемстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

151,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

397
1 

4377 
04.04.2013 

4377 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.893 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.893 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем девет 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 1895 
кв.м. (хиляда 
осемстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

102,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

397
2 

4378 
04.04.2013 

4378 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 

67,70 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



ПИ с идентификатор 
03592.3.895 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047005 

03592.3.895 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем девет 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1253 
кв.м. (хиляда двеста 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

397
3 

4379 
04.04.2013 

4379 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.897 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.897 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем девет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1339 
кв.м. (хиляда триста 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

72,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

397
4 

4380 
04.04.2013 

4380 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.898 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.898 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем девет 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3864 
кв.м. (три хиляди 
осемстотин 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 

208,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

397
5 

4381 
04.04.2013 

4381 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.912 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047023 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.912 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет едно 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 3190 
кв.м. (три хиляди сто 
и деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

172,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

397
6 

4382 
04.04.2013 

4382 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.916 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.916 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 3135 
кв.м. (три хиляди сто 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

169,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

397
7 

4383 
04.04.2013 

4383 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.917 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.917 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет едно 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2442 
кв.м. (две хиляди 
четиристотин 

131,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

397
8 

4384 
04.04.2013 

4384 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.920 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.920  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
две нула ) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2306 кв.м. (две 
хиляди триста и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

124,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

397
9 

4385 
04.04.2013 

4385 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.921 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047033 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.921  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
две едно) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2095 кв.м. (две 
хиляди деветдесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

113,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

398 4387 4387 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 113,80 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



0 04.04.2013 Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.924 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047036 

идентификатор 
03592.3.924  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
две четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2108 кв.м. (две 
хиляди сто и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

398
1 

4388 
04.04.2013 

4388 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.928 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047040 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.928  (нула 
три пет девет две 
точка три точка девет 
две осем) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1854 кв.м. (хиляда 
осемстотин петдесет 
и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

272,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

398
2 

4389 
04.04.2013 

4389 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.931 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047043 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.931 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет три 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1657 
кв.м. (хиляда 
шестотин петдесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

89,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

398
3 

4390 
04.04.2013 

4390 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.937 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047049 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.937 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет три 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1719 
кв.м. (хиляда 
седемстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

92,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

398
4 

4391 
04.04.2013 

4391 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.938 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047050 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.938 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет три 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1379 
кв.м. (хиляда триста 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

74,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

398
5 

4392 
04.04.2013 

4392 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.941 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.941 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет 

147,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047053 

четири едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1000 кв.м. (хиляда 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

398
6 

4393 
04.04.2013 

4393 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1048 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
048004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1048 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула четири осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2703 кв.м. (две 
хиляди седемстотин 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

37,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

398
7 

4394 
04.04.2013 

4394 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.855 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045057 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.855 (нула три 
пет девет две точка 
три точка осем пет 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2347 
кв.м. (две хиляди 
триста четиридесет  
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

126.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия- VІ(шеста) 

398
8 

4395 
04.04.2013 

4395 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Балабаница"№ 2 , ПИ с 
идент. 03592.502.871 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед № 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изпълнителен директор на 
АГКК /бивш УПИ XIV-871, кв. 
32 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.871(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка осем седем 
едно)  по КККР на гр. 
Белово с площ 
420(четиристотин и 
двадесет) кв.м. 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - ниско 
застрояване(до 10 м) 

3 612.00 лв. Договор за 
отстъпено 
право на 
строеж от 
25.03.1964 г., 
изд. от 
Селски 
Общински 
Народен 
съвет - гара 
Белово на 
Димитър 
Николов 
Кутрев 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
20.04.2015 г. с 
вх. рег.№ 
5074, акт 150, 
том 18, Дв. вх. 
рег.5070 на 
Службата по 
вписвания 

Заповед 
№ 128 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

398
9 

4396 
04.04.2013 

4396 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІХ-613, 
кв. 65 по ПУП на с. Сестримо 
- одобрен със Заповед №693 
от 09.06.1986 г. 

Придаваема част от 
ПИ с пл. № 
614(шестстотин и 
четиринадесет) към 
УПИ 
ІХ(девет)-613(шестст
отин и тринадесет) с 
площ 
417(четиристотин и 
седемнадесет). 

1 793.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 405 от 
12.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

399
0 

4397 
16.04.2013 

4397 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Вучаници, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1033 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1033 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула три три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1804 кв.м. (хиляда 
осемстотин и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

41,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

399
1 

4398 
16.04.2013 

4398 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 

87,70 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



м.Вучаници, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1034 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049009 

03592.3.1034 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула три четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3813 кв.м. (три 
хиляди осемстотин и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

399
2 

4399 
16.04.2013 

4399 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Вучаници, ПИ с 
идентификатор 03592.6.80 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.80 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ  1620 
кв.м. (хиляди 
шестотин и двадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

37,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

399
3 

4400 
16.04.2013 

4400 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Вучаници, ПИ с 
идентификатор 03592.6.82 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.82 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка осем две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ  1199 кв.м. 
(хиляди сто 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 

27,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

399
4 

4401 
16.04.2013 

4401 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Вървитец, ПИ с 
идентификатор 03592.4.2 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
050006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.2 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1905 кв.м. 
(хиляда деветстотин 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

43,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

399
5 

4402 
16.04.2013 

4402 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Вървитец, ПИ с 
идентификатор 03592.4.13 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
050017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.13 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 2083 
кв.м. (две хиляди 
осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

47,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

399
6 

4403 
16.04.2013 

4403 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Вървитец, ПИ с 
идентификатор 03592.4.14 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.14 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2143 кв.м. (две 

49,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



050018 хиляди сто 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

399
7 

4404 
16.04.2013 

4404 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Вървитец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1389 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
050002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1389 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три осем девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1391 кв.м. 
(хиляда триста 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

37,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

399
8 

4405 
16.04.2013 

4405 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Вървитец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1391 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
050005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1391 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три девет едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1842 кв.м. 
(хиляда осемстотин 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

54,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

399
9 

4406 
16.04.2013 

4406 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.20 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.20 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 930 
кв.м. (деветстотин и 
тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

26,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

400
0 

4407 
16.04.2013 

4407 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.21 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.21 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 959 
кв.м. (деветстотин 
петдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

27,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

400
1 

4408 
16.04.2013 

4408 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.23 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.23 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2247 кв.м. 
(две хиляди двеста 
четиредесет и седем 
кв.м.) 

64,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

производство
" гр.София 

400
2 

4409 
16.04.2013 

4409 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.24 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.24 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
4438 кв.м. (четири 
хиляди четиристотин 
тридесет и осем  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

127,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

400
3 

4410 
16.04.2013 

4410 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.25 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.25 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1890 кв.м. 
(хиляда осемстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

54,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

400
4 

4411 
16.04.2013 

4411 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.27 (нула три 

62,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



идентификатор 03592.4.27 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051013 

пет девет две точка 
четири точка две 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2180 
кв.м. (две хиляди сто 
и осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

400
5 

4412 
16.04.2013 

4412 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.31 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.31 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 2701 
кв.м. (две хиляди 
седемстотин и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

77,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

400
6 

4413 
16.04.2013 

4413 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.35 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.35 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка три пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 8379 кв.м. 
(осем хиляди триста 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

240,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

400
7 

4414 
16.04.2013 

4414 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.65 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051051 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.65 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1719 
кв.м. (хиляда 
седемдестотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

39,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

400
8 

4415 
16.04.2013 

4415 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.66 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051052 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.66 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 2503 
кв.м. (две хиляди 
петстотин и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

57,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

400
9 

4416 
16.04.2013 

4416 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.67 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.67 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 772 
кв.м. (седемдестотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 

17,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

производство
" гр.София 

401
0 

4417 
16.04.2013 

4417 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.68 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051054 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.68 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 745 
кв.м. (седемдестотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

17,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

401
1 

4418 
16.04.2013 

4418 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.69 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051055 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.69 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 4002 
кв.м. (четири хиляди 
и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

92,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

401
2 

4419 
16.04.2013 

4419 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1062 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1062 (нула 
три пет девет две 

23,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
048020 

точка три точка едно 
нула шест две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1702 кв.м. 
(хиляда седемстотин 
и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

401
3 

4420 
16.04.2013 

4420 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.6.84 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
048018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.84 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка осем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2976 кв.м. (две 
хиляди деветстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

41,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

401
4 

4421 
25.04.2013 

4421 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.665 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.665 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
шест пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
5676 кв.м. (пет 
хиляди шестотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 

163,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

401
5 

4422 
25.04.2013 

4422 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.667 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.667 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
шест седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
8151 кв.м. (осем 
хиляди сто петдесет 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

234,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

401
6 

4423 
25.04.2013 

4423 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.670 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.670 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест  
седем нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
7168 кв.м. (седем 
хиляди сто 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

206,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

401
7 

4424 
25.04.2013 

4424 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.672 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.672 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест  
седем две) по КККР 

72,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052034 

на гр. Белово с площ 
2507 кв.м. (две 
хиляди петстотин и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

401
8 

4425 
25.04.2013 

4425 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.674 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052055 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.674 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест  
седем четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 9921 
кв.м.(девет хиляди 
деветстотин 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

285,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

401
9 

4426 
25.04.2013 

4426 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.676 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052057 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.676 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест  
седем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2044 кв.м. (две 
хиляди четиридесет 
и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

58,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

402
0 

4427 
25.04.2013 

4427 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.677 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052058 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.677 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест  
седем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2927 кв.м. (две 
хиляди деветстотин 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

67,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

402
1 

4428 
25.04.2013 

4428 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.679 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052060 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.679 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест  
седем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2306 кв.м. (две 
хиляди триста и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

53,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

402
2 

4429 
25.04.2013 

4429 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.681 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.681 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
осем едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5770 кв.м. (пет 

132,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



052062 хиляди седемстотин 
и седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

402
3 

4430 
25.04.2013 

4430 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.684 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052065 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.684 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
осем четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5669 кв.м. (пет 
хиляди шестотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

130,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

402
4 

4431 
25.04.2013 

4431 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.686 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.686 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
осем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
4352 кв.м. (четири 
хиляди триста 
петдесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

60,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



402
5 

4432 
25.04.2013 

4432 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.687 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.687 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
осем седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5584 кв.м. (пет 
хиляди петстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

128,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

402
6 

4433 
25.04.2013 

4433 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.688 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052072 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.688 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
осем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2158 кв.м. (две 
хиляди сто петдесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

49,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

402
7 

4434 
25.04.2013 

4434 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.4.689 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052073 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.689 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
осем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3096 кв.м. (три 
хиляди деветдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 

71,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

" гр.София 

402
8 

4435 
25.04.2013 

4435 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1064 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1064 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула шест четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2135 кв.м. (две 
хиляди сто тридесет 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

61,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

402
9 

4436 
25.04.2013 

4436 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1078 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1078 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула седем осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4295 
кв.м.(четири хиляди 
двеста деветдесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

187,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

403
0 

4437 
25.04.2013 

4437 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1087 (нула 

164,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



03592.3.1087 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052029 

три пет девет две 
точка три точка едно 
нула  осем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5704 кв.м.(пет 
хиляди седемстотин 
и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

403
1 

4438 
25.04.2013 

4438 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1089 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052031 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1089 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула  осем девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2689 кв.м.(две 
хиляди шестотин 
осемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

77,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

403
2 

4439 
25.04.2013 

4439 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1091 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1091 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула   девет едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2581 кв.м.(две 
хиляди петстотин 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 

74,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

403
3 

4440 
25.04.2013 

4440 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1092 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1092 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула   девет две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1634 
кв.м.(хиляда 
шестотин тридесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

47,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

403
4 

4441 
25.04.2013 

4441 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1094 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052040 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1094 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула   девет четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3409 кв.м.(три 
хиляди четиристотин 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

98,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

403
5 

4442 
25.04.2013 

4442 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1095 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1095 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 

58,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052041 

нула   девет пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2542 кв.м.(две 
хиляди петстотин 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

403
6 

4443 
25.04.2013 

4443 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1096 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052042 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1096 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула   девет шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1896 
кв.м.(хиляда 
осемстотин  
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

43,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

403
7 

4444 
25.04.2013 

4444 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1097 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052043 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1097 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула   девет седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1656 
кв.м.(хиляда 
шестотин петдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 

38,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9986 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

403
8 

4445 
25.04.2013 

4445 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1098 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052044 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1098 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула   девет осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2493 кв.м.(две 
хиляда четиристотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

57,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

403
9 

4446 
25.04.2013 

4446 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1099 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052045 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1099 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула   девет девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 6853 кв.м.(шест 
хиляди осемстотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

157,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

404
0 

4447 
25.04.2013 

4447 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1107 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1107 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 

58,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052053 

едно   нула седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2217 кв.м.(две 
хиляди двеста и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

404
1 

4448 
25.04.2013 

4448 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Попова 
нива, ПИ с идентификатор 
03592.3.1109 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
052069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1109 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно   нула девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 6466 кв.м.(шест 
хиляди четиристотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ(девета) 

148,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

404
2 

4449 
25.04.2013 

4449 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.942 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.942 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет 
четири две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2797 кв.м.(две 
хиляди седемстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 

173,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

404
3 

4450 
25.04.2013 

4450 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.944 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.944 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет 
четири четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2434 кв.м.(две 
хиляди четиристотин 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

164,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

404
4 

4451 
25.04.2013 

4451 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.945 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.945 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет 
четири пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2032 кв.м.(две 
хиляди тридесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

137,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

404
5 

4452 
25.04.2013 

4452 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.948 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.948 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет 
четири осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 

227,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
053007 

3368 кв.м.(три хиляди 
триста шестдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

404
6 

4453 
25.04.2013 

4453 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.950 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.950 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет пет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1847 
кв.м.(хиляда 
осемстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

124,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

404
7 

4454 
25.04.2013 

4454 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.952 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.952 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет пет 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1859 
кв.м.(хиляда 
осемстотин петдесет 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

125,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия- VІ (шеста) 

404
8 

4455 
25.04.2013 

4455 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.959 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.959 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет пет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1047 
кв.м.(хиляда 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

70,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

404
9 

4456 
25.04.2013 

4456 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.960 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053019 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.960 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет шест 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 3893 
кв.м.(три хиляди 
осемстотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

262,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

405
0 

4457 
25.04.2013 

4457 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.962 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.962 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет шест 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1023 
кв.м.(хиляда 
двадесет и три кв.м.) 
Трайно 

69,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

производство
" гр.София 

405
1 

4458 
25.04.2013 

4458 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.965 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.965 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет шест 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1239 
кв.м.(хиляда двеста 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

83,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

405
2 

4459 
25.04.2013 

4459 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.966 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053025 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.966 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет шест 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1000 
кв.м.(хиляда кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

67,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

405
3 

4460 
25.04.2013 

4460 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.970 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.970 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет 
седем нула) по КККР 

178,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053029 

на гр. Белово с площ 
2651 кв.м.(две 
хиляди шестотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

405
4 

4461 
25.04.2013 

4461 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.977 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053036 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.977 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет 
седем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1211 кв.м. 
(хиляда двеста и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

122,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

405
5 

4462 
25.04.2013 

4462 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.999 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053059 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.999 (нула три 
пет девет две точка 
три точка девет девет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2107 
кв.м.(две хиляди сто 
и седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 

142,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия- VІ (шеста) 

405
6 

4463 
25.04.2013 

4463 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1002 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053062 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1002 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула нула две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1285 
кв.м.(хиляда двеста 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

69,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

405
7 

4464 
25.04.2013 

4464 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1005 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053065 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1005 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула нула пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 790 
кв.м.(седемстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизв.горск
а площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

145,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

405
8 

4465 
25.04.2013 

4465 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1008 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1008 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула нула осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 328 
кв.м.(триста 

22,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

405
9 

4466 
25.04.2013 

4466 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.71 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051057 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.71 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 8567 
кв.м.(осем хиляди 
петстотин шестдесет 
и седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

197,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

406
0 

4467 
25.04.2013 

4467 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.72 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051058 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.72 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 2103 
кв.м.(две хиляди  сто 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

48,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

406
1 

4468 
25.04.2013 

4468 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 

115,40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.74 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051060 

03592.4.74 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
5016 кв.м.(пет хиляди 
и шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

406
2 

4469 
25.04.2013 

4469 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.75 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051061 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.75 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3278 
кв.м.(три хиляди 
двеста седемдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

75,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

406
3 

4470 
25.04.2013 

4470 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.76 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051062 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.76 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 3701 
кв.м.(три хиляди 
седемстотин и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

85,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

406
4 

4471 
20.05.2013 

4471 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1189 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054077 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1189 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно осем девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2975 кв.м.(две 
хиляди деветстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

85,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

406
5 

4472 
20.05.2013 

4472 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1193 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054081 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1193 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно девет три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3905 кв.м.(три 
хиляди деветстотин и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

112,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

406
6 

4473 
20.05.2013 

4473 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1195 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1195 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно девет пет) по 
КККР на гр. Белово с 

24,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
054083 

площ 848 
кв.м.(осемстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

406
7 

4474 
20.05.2013 

4474 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1196 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054084 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1196 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно девет шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 909 
кв.м.(деветстотин и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

26,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

406
8 

4475 
20.05.2013 

4475 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1210 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054098 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1210 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две едно нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 517 
кв.м.(петстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

14,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия- ІХ (девета) 

406
9 

4476 
20.05.2013 

4476 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1211 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054099 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1211 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две едно едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 517 
кв.м.(петстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

14,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

407
0 

4477 
20.05.2013 

4477 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1212 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054100 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1212 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две едно две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 518 
кв.м.(петстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

14,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

407
1 

4478 
20.05.2013 

4478 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1215 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054103 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1215 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две едно пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2688 кв.м.(две 
хиляди шестотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 

77,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

" гр.София 

407
2 

4479 
20.05.2013 

4479 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1219 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054107 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1219 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две едно девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3132 кв.м.(три 
хиляди сто тридесет 
и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

90,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

407
3 

4480 
20.05.2013 

4480 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1225 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054113 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1225 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две две пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1915 кв.м.(хиляда 
деветстотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

55,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

407
4 

4481 
20.05.2013 

4481 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1227 (нула 

76,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



03592.3.1227 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054115 

три пет девет две 
точка три точка едно 
две две седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2650 кв.м.(две 
хиляди шестотин и 
петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

407
5 

4482 
20.05.2013 

4482 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1232 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054120 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1232 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две три две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1069 кв.м.(хиляда 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

30,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

407
6 

4483 
20.05.2013 

4483 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1239 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054127 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1239 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две три девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1163 
кв.м.(хиляда сто 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

33,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

407
7 

4484 
20.05.2013 

4484 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1241 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054129 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1241 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две четири едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1341 
кв.м.(хиляда триста 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

38,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

407
8 

4485 
20.05.2013 

4485 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1243 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054131 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1243 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две четири три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 506 
кв.м.(петстотин и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

14,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

407
9 

4486 
20.05.2013 

4486 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1244 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1244 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две четири четири) 

11,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054132 

по КККР на гр. Белово 
с площ 414 
кв.м.(четиристотин и 
четиринадесет  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

408
0 

4487 
20.05.2013 

4487 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1245 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054133 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1245 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две четири пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 425 
кв.м.(четиристотин  
двадесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

12,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

408
1 

4488 
20.05.2013 

4488 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1246 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054134 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1246 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две четири шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 436 
кв.м.(четиристотин  
тридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

12,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

408
2 

4489 
20.05.2013 

4489 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1249 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054137 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1249 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две четири девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 444 
кв.м.(четиристотин  
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

12,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

408
3 

4490 
20.05.2013 

4490 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1250 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054138 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1250 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две пет нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
545 кв.м.(петстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

15,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

408
4 

4491 
20.05.2013 

4491 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1255 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054143 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1255 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две пет пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
321 кв.м.(триста 
двадесет и един 

9.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

408
5 

4492 
20.05.2013 

4492 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1268 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054178 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1268 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две шест осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 801 
кв.м.(осемстотин и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

24,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

408
6 

4493 
20.05.2013 

4493 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 03592.4. 
691 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054150 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.691(нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
девет едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
245 кв.м.(двеста 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

7,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

408
7 

4494 
20.05.2013 

4494 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 

22,40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



ПИ с идентификатор 03592.4. 
692 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054151 

03592.4.692(нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
девет две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
778 
кв.м.(седемстотин 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

408
8 

4495 
20.05.2013 

4495 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 03592.4. 
693 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054152 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.693(нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
девет три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1260 кв.м.(хиляда 
двеста и шестдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

36,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

408
9 

4496 
20.05.2013 

4496 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 03592.4. 
699 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054158 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.699 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
девет девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
597 кв.м.( петстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

17,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

409
0 

4497 
20.05.2013 

4497 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 03592.4. 
700 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054159 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.700 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
нула нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
488 
кв.м.(четиристотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

14,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

409
1 

4498 
20.05.2013 

4498 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 03592.4. 
701 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054160 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.701 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
нула едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
677 кв.м.(шестотин 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

19,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

409
2 

4499 
20.05.2013 

4499 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 03592.4. 
702 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.702 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 

14,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054161 

нула две) по КККР на 
гр. Белово с площ 
486 
кв.м.(четиристотин 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

409
3 

4500 
20.05.2013 

4500 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 03592.4. 
703 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054162 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.703 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
нула три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
493 
кв.м.(четиристотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

14,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

409
4 

4501 
20.05.2013 

4501 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 03592.4. 
705 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054164 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.705 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
нула пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2773 кв.м.(две 
хиляди седемстотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

79,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

409
5 

4502 
20.05.2013 

4502 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 03592.4. 
706 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054165 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.706 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
нула шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1672 кв.м.( хиляди 
шестотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

48,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

409
6 

4503 
20.05.2013 

4503 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 03592.4. 
707 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054166 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.707 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
нула седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2250 кв.м.(две 
хиляди двеста и 
петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

64,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

409
7 

4504 
20.05.2013 

4504 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 03592.4. 
709 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.709 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
нула девет) по КККР 

43,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



директор на АГКК, бивш имот 
054168 

на гр. Белово с площ 
1513 кв.м.(хиляда 
петстотин и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

409
8 

4505 
20.05.2013 

4505 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Азово, 
ПИ с идентификатор 03592.4. 
710 по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054170 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.710 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
едно нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1515 кв.м.(хиляда 
петстотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

43,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

409
9 

4506 
20.05.2013 

4506 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.615 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.615 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
едно пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2651 кв.м.(две 
хиляди шестотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

76,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

410
0 

4507 
20.05.2013 

4507 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.616 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.616 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
едно шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1708 кв.м.(хиляда 
седемстотин и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

49,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

410
1 

4508 
20.05.2013 

4508 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.617 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.617 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
едно седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1487 кв.м.(хиляда 
четиристотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

42,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

410
2 

4509 
20.05.2013 

4509 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.619 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.619 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
едно девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
386 кв.м.(триста 
осемдесет и шест 

11,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

410
3 

4510 
20.05.2013 

4510 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.621 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.621 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
две едно) по КККР на 
гр. Белово с площ 
500 кв.м. (петстотин 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

14,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

410
4 

4511 
20.05.2013 

4511 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.622 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.622 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
две две) по КККР на 
гр. Белово с площ 
5577 кв.м. (пет 
хиляди петстотин 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

160,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

410
5 

4512 
20.05.2013 

4512 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 

44,80 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



м.Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.623 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056009 

03592.4.623 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
две три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1559 кв.м. (хиляди 
петстотин петдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

410
6 

4513 
20.05.2013 

4513 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.625 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.625 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
две пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1985 кв.м.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

57,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

410
7 

4514 
20.05.2013 

4514 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.626 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.626 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
две шест) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1483 кв.м. (хиляда 
четиристотин 
осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

42,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

410
8 

4515 
20.05.2013 

4515 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.627 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.627 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
две седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3339 кв.м. (три 
хиляди триста 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

96,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

410
9 

4516 
20.05.2013 

4516 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.80 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
055004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.80 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 3809 
кв.м. (три хиляди 
осемстотин и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

109,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

411
0 

4517 
20.05.2013 

4517 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.88 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.88 (нула три 
пет девет две точка 

32,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
055012 

четири точка осем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1140 
кв.м. (хиляда сто и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

411
1 

4518 
20.05.2013 

4518 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.89 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
055013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.89 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка осем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2054 
кв.м. (две хиляди 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

59,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

411
2 

4519 
20.05.2013 

4519 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.101 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
055025 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.101(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
нула едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1133 кв.м. (хиляда 
сто тридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

32,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

411
3 

4520 
20.05.2013 

4520 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.104 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
055028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.104 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
нула четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1389 кв.м. (хиляда 
триста осемдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

39,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

411
4 

4521 
28.05.2013 

4521 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1013 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053073 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1013 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула едно три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3 757 кв.м.(три 
хиляди седемстотин 
петдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

253.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

411
5 

4523 
28.05.2013 

4523 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1019 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053079 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1019 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула едно девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 401 
кв.м.(четиристотин и 

27.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

411
6 

4524 
28.05.2013 

4524 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1020 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053080 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1020 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула две нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2 981 кв.м.(две 
хиляди деветстотин 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

201.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

411
7 

4525 
28.05.2013 

4525 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1021 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053081 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1021 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула две едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3 998 кв.м.(три 
хиляди деветстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

269.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



411
8 

4526 
28.05.2013 

4526 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1022 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053082 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1022 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула две две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 567 
кв.м.(петстотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- VІ (шеста) 

38.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

411
9 

4527 
28.05.2013 

4527 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1115 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1115 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно едно пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 673 
кв.м.(хиляда 
шестстотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

29.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

412
0 

4528 
28.05.2013 

4528 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1123 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1123 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно две три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 716 
кв.м.(седемстотин и 

20.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

412
1 

4529 
28.05.2013 

4529 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1128 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1128 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно две осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1281 
кв.м.(хиляда двеста 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

36.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

412
2 

4530 
28.05.2013 

4530 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1129 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1129 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно две девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2020 кв.м.(две 
хиляди и двадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

58.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

412 4531 4531 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 29.80 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



3 28.05.2013 Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1133 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054019 

идентификатор 
03592.3.1133 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно три три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1035 кв.м.(хиляда 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

412
4 

4532 
28.05.2013 

4532 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1135 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1135 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно три пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
829 кв.м.(осемстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

27.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

412
5 

4533 
28.05.2013 

4533 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1136 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1136 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно три шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2045 кв.м.(две 
хиляди четиридесет 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

58.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

412
6 

4534 
28.05.2013 

4534 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1144 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054030 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1144 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно четири четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2226 кв.м.(две 
хиляди двеста 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

64.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

412
7 

4535 
28.05.2013 

4535 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1148 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1148 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно четири осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 519 
кв.м.(петстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

14.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

412
8 

4536 
28.05.2013 

4536 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1150 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1150 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно пет нула) по 

101. 00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054036 

КККР на гр. Белово с 
площ 3513 кв.м.(три 
хиляди петстотин и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

412
9 

4537 
28.05.2013 

4537 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1162 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054048 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1162 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно шест две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1928 
кв.м.(хиляда 
деветстотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

55.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

413
0 

4538 
28.05.2013 

4538 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1164 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054050 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1164 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно шест четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 590 
кв.м.(петстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

17.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

413
1 

4539 
28.05.2013 

4539 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1167 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1167 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно шест седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1093 
кв.м.(хиляда 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

31.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

413
2 

4540 
28.05.2013 

4540 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1169 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054055 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1169 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно шест девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1989 
кв.м.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

57.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

413
3 

4541 
28.05.2013 

4541 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1171 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1171 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно седем едно) по 

59.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054057 

КККР на гр. Белово с 
площ 2070 кв.м.(две 
хиляди и седемдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

413
4 

4542 
28.05.2013 

4542 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1175 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054061 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1175 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно седем пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1180 
кв.м.(хиляда сто и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

33.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

413
5 

4543 
28.05.2013 

4543 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1179 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1179 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно седем девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1377 
кв.м.(хиляда триста 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

39.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

413
6 

4544 
28.05.2013 

4544 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1180 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1180 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно осем нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1517 
кв.м.(хиляда 
петстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

43.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

413
7 

4545 
28.05.2013 

4545 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1181 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1181 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно осем едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1945 
кв.м.(хиляда 
деветстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

55.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

413
8 

4546 
28.05.2013 

4546 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр.Белово, ул. 
"Алеко Константинов" № 10, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.708 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.708 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем нула 
осем) по КККР на гр. 

4 420.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Цветан 
Иванов 
Дургов, съгл. 
Договор за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
10.08.2017 г. с 
Николай 
Еленов 
Йорданов 

Заповед 
№ 295 от 
28.08.2017 
г/ на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш УПИ 
V-708, кв. 42 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

Белово с площ 514 
кв.м.(петстотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване -ниско 
застрояване 

отстъпено 
право на 
строеж от 
15.03.1965 г. 

413
9 

4547 
30.05.2013 

4547 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орниче, имот № 009009 по 
КВС 

Имот № 009009 (нула 
нула девет нула нула 
девет) с площ 1.013 
дка (хиляда 
тринадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

21,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 
В раздел 5 
"ГРАНИЦ
И НА 
ИМОТА" е 
допусната 
явна 
фактическ
а грешка 
на ред 1 
"имот № 
009009, 
нива на 
н-ци на 
Иван 
Миниев 
Велков 
  имот № 
009038, 
полски път 
на община 
Белово 
  имот № 
009010, 
нива на 
н-ци на 
Велчо 
Стоянов 
Велков 
  имот № 
110001, 
дървопрои
зв.пл. на 
МЗГ-ДЛ"  в 



Акт № 
3673 от 
19.11.2012 
г., която да 
се чете 
както 
следва: 
" имот № 
009008, 
нива на 
н-ци на 
Иван 
Миниев 
Велков" 
Възникнал 
от :  AKT 
N:3673/19.
11.2012 

414
0 

4548 
10.06.2013 

4548 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.631 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.631 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
три едно) по КККР на 
гр. Белово с площ 
3122 кв.м.(три хиляди 
сто двадесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

89,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

414
1 

4549 
10.06.2013 

4549 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.632 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.632 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
три две) по КККР на 
гр. Белово с площ 
14321 
кв.м.(четиринадесет 
хиляди триста 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 

378,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

414
2 

4550 
10.06.2013 

4550 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.637 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056023 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.637 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
три седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1831 кв.м.(хиляда 
осемстотин тридесет 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

42,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

414
3 

4551 
10.06.2013 

4551 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.639 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056025 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.639 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
три девет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
3071 кв.м.(три хиляди 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

70,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

414
4 

4552 
10.06.2013 

4552 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.640 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.640 (нула три 
пет девет две точка 

65,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056026 

четири точка шест 
четири нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2845 кв.м.(две 
хиляди осемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

414
5 

4553 
10.06.2013 

4553 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.641 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.641 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
четири едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3269 кв.м.(три хиляди 
двеста шестдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

75,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

414
6 

4554 
10.06.2013 

4554 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.643 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.643 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
четири три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1417 кв.м.(хиляда 
четиристотин и 
седеменадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

69,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - гора в 
зем.земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

414
7 

4555 
10.06.2013 

4555 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.644 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056030 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.644 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
четири четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1831 
кв.м.(хиляда 
осемстотин тридесет 
и един  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- ІХ (девета) 

42,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

414
8 

4556 
10.06.2013 

4556 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.112 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.112 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
едно две) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1919 кв.м.(хиляда 
деветстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

235,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

414
9 

4557 
10.06.2013 

4557 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.114 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.114 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
едно четири) по КККР 

40,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057009 

на гр. Белово с площ 
332 кв.м.(триста 
тридесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

415
0 

4558 
10.06.2013 

4558 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.118 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.118 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
едно осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
222 кв.м.(двеста 
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

27,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

415
1 

4559 
10.06.2013 

4559 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.121 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.121 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
две едно) по КККР на 
гр. Белово с площ 
908 
кв.м.(деветстотин и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

111,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

415 4560 4560 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 115,50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



2 10.06.2013 Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.122 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057017 

идентификатор 
03592.4.122 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
две две) по КККР на 
гр. Белово с площ 
943 
кв.м.(деветстотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

415
3 

4561 
10.06.2013 

4561 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.123 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.123 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
две три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
917 
кв.м.(деветстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

112,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

415
4 

4562 
10.06.2013 

4562 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.124 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057019 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.124 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
две четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
590 кв.м.(петстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

72,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

415
5 

4563 
10.06.2013 

4563 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.126 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.126 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
две шест) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2113 кв.м.(две 
хиляди сто и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V(пета) 

258,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

415
6 

4564 
10.06.2013 

4564 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.127 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.127 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
две седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1069 кв.м.(хиляда 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

131,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

415
7 

4565 
10.06.2013 

4565 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.128 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.128 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
две осем) по КККР на 

170,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057023 

гр. Белово с площ 
1394 кв.м.(хиляда 
триста деветдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

415
8 

4566 
10.06.2013 

4566 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.129 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.129 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
две девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
774 
кв.м.(седемстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

94,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

415
9 

4567 
10.06.2013 

4567 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.130 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057025 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.130 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
три нула) по КККР на 
гр. Белово с площ 
714 
кв.м.(седемстотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

87,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия- V (пета) 

416
0 

4568 
10.06.2013 

4568 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.131 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057026 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.131 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
три едно) по КККР на 
гр. Белово с площ 
441 
кв.м.(четиристотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V(пета) 

54,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

416
1 

4569 
10.06.2013 

4569 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.132 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.132 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
три две) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2766 кв.м.(две 
хиляди седемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

338,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

416
2 

4570 
10.06.2013 

4570 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.133 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.133 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
три три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
704 

86,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



057028 кв.м.(седемстотин и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

416
3 

4571 
10.06.2013 

4571 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.134 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.134 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
три четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1922 кв.м.(хиляда 
деветстотин 
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V (пета) 

235,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

416
4 

4572 
10.06.2013 

4572 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,гр.Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.135 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057030 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.135 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
три пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1641 кв.м.(хиляда 
шестотитн 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия- V(пета) 

201,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



416
5 

4573 
10.06.2013 

4573 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VI-44, 
кв. 3 по ПУП на с. 
Аканджиево - одобрен със 
Заповед № 21 от 31.01.1991 
г. и Заповед № 72 от 
06.03.2013 г. за ЧИ на 
ПУП-ПР на кмета на община 
Белово 

Придаваема част към  
УПИ VI(шест) - 
44(четиридесет и 
четири) с площ 140 
кв.м.(сто и 
четиридесет кв.м.). 

336.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД- 
121/16.09.201
3 г. с Георги 
Юлин Еминов 

Заповед 
№ 458 от 
25.09.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

416
6 

4574 
10.06.2013 

4574 с. Мененкьово, общ.Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
V-Културен дом, кв. 29 по 
ПУП на с. Мененкьово - 
одобрен със Заповед № 
202/2005 г. 

Обособена 
площадка/тераса/ с 
площ 97 
кв.м.(деветдесет и 
седем кв.м) пред 
едноетажно тяло, 
обособено като 
самостоятелен обект. 

4 933.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
123/18.09.201
3 г. с 
Владимир 
Михайлов 
Нонев 

Заповед 
№ 457 от 
25.09.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

416
7 

4576 
10.06.2013 

4576 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр.Белово, ул. 
"Освобождение", ПИ с 
идентификатор 03592.502.14 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК и Заповед 
КД-14-13-228/27.05.2013 г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик, бивш УПИ ХІ, кв. 
64 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 
11/2013 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.14 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 894 
кв.м.(осемстотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване -за 
търговски обект, 
комплекс 

7 688.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко- 
продажба с 
АРД 
-126/26.09.20
13 г. с Илия 
Кръстев 
Христов 

Заповед 
№ 469 от 
10.10.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

416
8 

4577 
10.06.2013 

4577 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр.Белово, ул. 
"Освобождение", ПИ с 
идентификатор 03592.502.15 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК и Заповед 
КД-14-13-228/27.05.2013 г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик, бивш УПИ ХІІ, кв. 
64 по ПУП на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.15 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 489 
кв.м.(четиристотинос
емдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 

4 205.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Общински 
имоти 
Белово" 
ЕООд, вписан 
с 
ДВ.Вх.р.7620, 
акт 197, том 
26, Вх. рег.№ 
7629 от 

Заповед 
№ 219 от 
05.08.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



одобрен със Заповед № 
11/2013 г. 

предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване -за 
търговски обект, 
комплекс 

24.07.2015 г. 
в Служба по 
Вписванията - 
Пазарджик 

416
9 

4578 
10.06.2013 

4578 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр.Белово, ул. 
"Освобождение", ПИ с 
идентификатор 03592.502.16 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г.на Изп. 
директор на АГКК и Заповед 
КД-14-13-228/27.05.2013 г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик, бивш УПИ ХІІІ, 
кв. 64 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 
11/2013 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.16 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 460 
кв.м.(четиристотин и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване -за 
търговски обект, 
комплекс 

3 956.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Общински 
имоти 
Белово" 
ЕООд, вписан 
с 
ДВ.Вх.р.7620, 
акт 197, том 
26, Вх. рег.№ 
7629 от 
24.07.2015 г. 
в Служба по 
Вписванията - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 219 от 
05.08.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

417
0 

4579 
21.08.2013 

4579 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.237 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.237  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
две три седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2133 кв.м. (две 
хиляди сто тридесет 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

61.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

417
1 

4580 
21.08.2013 

4580 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.240 
по КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.240  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
две четири нула) по 

55.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058031 

КККР на гр. Белово с 
площ 1918 кв.м. 
(хиляда деветстотин 
и осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

417
2 

4581 
21.08.2013 

4581 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.241 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.241  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
две четири едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 931 кв.м. 
(деветстотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

26.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

417
3 

4582 
21.08.2013 

4582 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.244 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058035 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.244  (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
две четири четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 703 кв.м. 
(седемстотин и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

20.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

417
4 

4583 
21.08.2013 

4583 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.246 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.246 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
четири шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
767 кв.м. 
(седемстотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

22.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

417
5 

4584 
21.08.2013 

4584 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.247 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.247 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
четири седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 945 кв.м. 
(деветстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

27.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

417
6 

4585 
21.08.2013 

4585 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.250 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.250 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две пет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1197 
кв.м. (хиляда сто 

34.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
058041 

деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

417
7 

4586 
21.08.2013 

4586 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.253 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058044 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.253 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две пет 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 1816 
кв.м. (хиляда 
осемстотин и 
шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

52.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

417
8 

4587 
21.08.2013 

4587 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.256 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058047 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.256(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 650 
кв.м. (шестстотин и 
петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

18.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

417
9 

4588 
21.08.2013 

4588 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

97.10 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.259 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058050 

03592.4.259(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две пет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3376 
кв.м. (три хиляди 
триста седемдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

418
0 

4589 
21.08.2013 

4589 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.260 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058051 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.260(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
шест нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
887 кв.м. (осемстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

25.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

418
1 

4590 
21.08.2013 

4590 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.264 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058055 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.264(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
шест четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1822 кв.м. (хиляда 
осемстотин двадесет 
и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

52.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

418
2 

4591 
21.08.2013 

4591 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.269 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058060 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.269(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
шест девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
938 кв.м. 
(деветстотин 
тридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

27.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

418
3 

4592 
21.08.2013 

4592 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.271 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058062 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.271(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
седем едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3369 кв.м. (три 
хиляди триста 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

164.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

418
4 

4593 
21.08.2013 

4593 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.272(нула три 
пет девет две точка 

20.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



идентификатор 03592.4.272 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058063 

четири точка две 
седем две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
726 кв.м. 
(седемстотин 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

418
5 

4594 
21.08.2013 

4594 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.273 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058064 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.273(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
седем три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1331 кв.м. (хиляда 
триста тридесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

64.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

418
6 

4595 
21.08.2013 

4595 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.274 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058065 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.274(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
седем четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1123 кв.м. 
(хиляда сто двадесет 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

54.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

418
7 

4596 
21.08.2013 

4596 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.277 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.277(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
седем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 300 кв.м. 
(триста кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

9.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

418
8 

4597 
21.08.2013 

4597 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.283 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058074 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.283(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
осем три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1424 кв.м. (хиляда 
четиристотин 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

40.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

418
9 

4598 
21.08.2013 

4598 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.285 
по КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.285(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
осем пет) по КККР на 

100.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058076 

гр. Белово с площ 
3509 кв.м. (три 
хиляди петстотин и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

419
0 

4599 
21.08.2013 

4599 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.289 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058080 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.289(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
осем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1273 кв.м. (хиляда 
двеста седемдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

36.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

419
1 

4600 
21.08.2013 

4600 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.290 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058081 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.290(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
девет нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1681 кв.м. (хиляда 
шестстотин 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

48.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

419
2 

4601 
21.08.2013 

4601 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.294 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058085 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.294(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
девет четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1760 кв.м. 
(хиляда седемстотин 
и шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

85.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

419
3 

4602 
21.08.2013 

4602 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.298 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058089 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.298(нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
девет осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2562 кв.м. (две 
хиляди петстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

124.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

419
4 

4603 
21.08.2013 

4603 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.301 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.301(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три нула 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 3170 
кв.м. (три хиляди сто 

91.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
058092 

и седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

419
5 

4604 
21.08.2013 

4604 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.363 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.363(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
шест три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2361 кв.м. (две 
хиляди триста 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

67.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

419
6 

4605 
21.08.2013 

4605 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.366 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.366(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
шест шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3677 кв.м. (три 
хиляди шестстотин 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

105.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



419
7 

4606 
21.08.2013 

4606 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.368 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.368(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
шест осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3053 кв.м. (три 
хиляди и петдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

87.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

419
8 

4607 
21.08.2013 

4607 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.370 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.370(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
седем нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1363 кв.м. (хиляда 
триста шестдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

36.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

419
9 

4608 
21.08.2013 

4608 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.384 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.384(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
осем четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3937 кв.м. (три 
хиляда деветстотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 

285.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

420
0 

4609 
21.08.2013 

4609 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.386 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059031 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.386(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
осем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2411 кв.м. (две 
хиляда четиристотин 
и единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

55.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

420
1 

4610 
21.08.2013 

4610 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.389 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.389(нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
осем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1373 кв.м. (хиляда 
триста седемдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

53.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

420
2 

4611 
21.08.2013 

4611 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІІІ-36, 

Придаваема част с 
площ 50 

120.00 лв. Имотът се 
управлява от 

    
УПИ 



кв. 3 по ПУП на с. Габровица 
- одобрен със Заповед № 
248/1998 г. и Заповед № 143 
от 15.04.2013 г. за ЧИ на 
ПУП-ПР 

кв.м.(петдесет кв.м.) 
към УПИ 
ХІІІ(тринадесет)-36(т
ридесет и шест), 
целият с площ 748 
кв.м.(седемстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 

кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ХІІІ(трина
десет) - 36 
(тридесет 
и шест), 
кв. 3(три) е 
собствено
ст на 
Йорданка 
Спасова 
Стойчева 
и Иван 
Дамянов 
Стойчев, 
съгл. 
Нотариал
ен акт № 
19, том VII, 
нот. д. № 
2253/1995 
г. 

420
3 

4612 
21.08.2013 

4612 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Стопанкси двор, ПИ с 
идентификатор 03592.2.1085 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен. със 
Заповед 
КД-14-13-272/20.06.2013 г. на 
Началника на 
СГКК-Пазарджик, номер по 
предходен план парцел ІІІ, 
стар идентификатор 
03592.2.1053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.1085 (нула 
три пет девет две 
точка две точка едно 
нула осем пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 502 кв.м. 
(петстотин и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията 
-урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за 
търговски обект, 
комплекс 

4 317.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

420
4 

4613 
22.08.2013 

4613 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Момина сълза", ПИ с идент. 
03592.503.1867 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед № 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изпълнителен директор на 
АГКК /бивш УПИ І-1739, кв. 
118 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1867(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
седем)  по КККР на гр. 
Белово с площ 2 
346(две хиляди 
триста четиридесет и 
шест) кв.м. 
Трайно 

18 438.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 
 
Възникнал 
от :  AKT 
N:4010/17.
12.2012 



предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за 
търговски обект, 
комплекс 
Сграда - 1 етаж  с 
идентификатор 
03592.503.1867.2(нул
а три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
седем точка две) със 
застроена площ 29 
кв.м.(двадесет и 
девет кв.м.) 
Година на 
построяване - 1982 
(хиляда деветстотин 
осемдесет и втрора 
г.) год. 
Предназначение - 
друг вид обществена 
сграда 

420
5 

4614 
27.08.2013 

4614 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ І-"Търговия и услуги" , 
кв. 17а по ПУП на с. Момина 
Клисура- одобрен със 
Заповед № 1218/1986 г. и 
Заповед № 382 от 24.07.2013 
г. за ЧИ на ПУП-ПР 

 УПИ 
I(едно)"Търговия и 
услуги"  с площ 780 
кв.м.(седемстотин и 
осемдесет кв.м.), 
незастроен 

3 354.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

420
6 

4615 
27.08.2013 

4615 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VII , кв. 
3 по ПУП на с. Аканджиево- 
одобрен със Заповед № 
21/31.01.1991 г. и Заповед № 
268 от 25.06.2013 г. за ЧИ на 
ПУП-ПР 

Придаваема част с 
площ 18 
кв.м.(осемнадесет 
кв.м.)  към УПИ 
VII(седем)  целият с 
площ 426 
кв.м.(четиристотин 
двадесет и шест 
кв.м.) 

41.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
33/25.04.2014 
г. с Георги и 
Стоянка 
Георгиеви 

Заповед 
№ 283 от 
05.06.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
УПИ 
VII(седем) 
с площ 
426 ( 
четиристо
тин 
двадесет 
и шест) 
кв.м., 
находящ 



се в кв. 
3(три) по 
ПУП на с. 
Аканджие
во е 
собствено
ст на 
Стоянка 
Асенова 
Георгиева 
и Георги 
Тодоров 
Георгиев 
съгл. 
Констатив
ен 
нотариале
н акт 
вписан в 
Служба по 
вписвания
та 
Пазарджи
к - акт № 
65, том VII, 
дело 1156, 
вх. рег.№ 
1819 от 
18.04.2011 
г. 

420
7 

4616 
27.08.2013 

4616 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VII , кв. 
3 по ПУП на с. Аканджиево- 
одобрен със Заповед № 
21/31.01.1991 г. и Заповед № 
268 от 25.06.2013 г. за ЧИ на 
ПУП-ПР 

Придаваема част  с 
площ 48 
кв.м.(четиридесет и 
осем кв.м.) към УПИ 
VII(седем)  целият с 
площ 426 
(четиристотин 
двадесет и шест) 
кв.м. 

111.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
33/25.04.2014 
г. с Георги и 
Стоянка 
Георгиеви 

Заповед 
№ 284 от 
05.06.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
УПИ 
VII(седем) 
с площ 
426(четир
истотин 
двадесет 
и шест) 
кв.м., 
находящ 
се в кв. 
3(три) по 
ПУП на с. 
Аканджие
во е 



собствено
ст на 
Стоянка 
Асенова 
Георгиева 
и Георги 
Тодоров 
Георгиев 
съгл. 
Констатив
ен 
нотариале
н акт 
вписан в 
Служба по 
вписвания
та 
Пазарджи
к - акт № 
65, том VII, 
дело 1156, 
вх.рег. 
1819 от 
18.04.2011 
г. 

420
8 

4617 
11.09.2013 

4617 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1629 по КККР на 
гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1629 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест две 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 25 555 
кв.м. (двадесет и пет 
хиляди петстотин 
петдесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид застрояване 

219773,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

420
9 

4618 
01.10.2013 

4618 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1688 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1688 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест осем 
осем) по КККР на гр. 

825 609.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.06.2017 г. с 
"НИКОЛЕТТИ
" АД 

Заповед 
№ 225 от 
04.07.2017 
г.на кмета 
на община 
Белово 
 



г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ І-1688, кв. 77 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

Белово с площ 15 577 
кв.м. (петнадесет 
хиляди петстотин 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - обект 
комплекс за 
образование 
Ведно със сграда с 
идентификатор 
03592.503.1688.4 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
осем осем точка 
четири) със 
застроена площ 1 662 
кв.м.(хиляда 
шестстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) Година на 
построяване на 
сградата - 1981 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и първа 
год.) 
Брой етажи - 
4(четири) 
Предназначение на 
сградата - сграда за 
образование 

Закона за 
общинската 
собственост 

421
0 

4619 
01.10.2013 

4619 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Освобождение" № 83, ПИ с 
идентификатор 
03592.501.1564 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ І-1564, кв. 18 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

8732/36306(осем 
хиляди седемстотин 
тридесет и 
две/тридесет и шест 
хиляди триста и 
шест) идеални части 
от поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1564 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка едно пет шест 
четири) по КККР на 

 75 095.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
138/22.11.201
3 г. с "Родопи" 
АД 

Заповед 
№ 563 от 
20.12.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



гр. Белово с площ 36 
306 кв.м. (тридесет и 
шест хиляди триста и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид производствен, 
складов обект 

421
1 

4620 
03.10.2013 

4620 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VI1, кв. 
3 по ПУП на с. Сестримо - 
одобрен със Заповед №693 
от 09.06.1986 г. 

УПИ VI1(шест едно) с 
площ 697 
кв.м.(шестстотин 
деветдесет и седем). 

2 997.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 239 от 
27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

421
2 

4621 
09.10.2013 

4621 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Баните, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.79 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
021079 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.79(нула три 
пет девет две точка 
едно точка седем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 131 
кв.м. (сто тридесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

16.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

421
3 

4622 
09.10.2013 

4622 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Баните, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.116 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
020033 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.116(нула три 
пет девет две точка 
едно точка едно едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 281 
кв.м. (двеста 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

36.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

421
4 

4623 
09.10.2013 

4623 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Камениците, ПИ с 
идентификатор 03592.1.275 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
022127 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.275(нула три 
пет девет две точка 
едно точка две седем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 78 
кв.м. (седемдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

9.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

421
5 

4624 
09.10.2013 

4624 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Баните, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.300 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
017025 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.300(нула три 
пет девет две точка 
едно точка три нула 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 154 
кв.м. (сто петдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

16.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

421
6 

4625 
09.10.2013 

4625 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Баните, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.321 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.321(нула три 
пет девет две точка 
едно точка три две 
едно) по КККР на гр. 

73.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
017046 

Белово с площ 684 
кв.м. (шестстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

421
7 

4626 
09.10.2013 

4626 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Баните, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.329 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
017054 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.329(нула три 
пет девет две точка 
едно точка три две 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 465 
кв.м. (четиристотин 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

92.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

421
8 

4627 
09.10.2013 

4627 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Баните, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.474 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
019037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.474(нула три 
пет девет две точка 
едно точка четири 
седем четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 286 кв.м. 
(двеста осемдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

30.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - V(пета) 

421
9 

4628 
09.10.2013 

4628 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Баните, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.568 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
019131 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.568(нула три 
пет девет две точка 
едно точка пет шест 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 285 
кв.м. (двеста 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

30.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

422
0 

4629 
09.10.2013 

4629 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Баните, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.573 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
019136 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.573(нула три 
пет девет две точка 
едно точка пет седем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 242 
кв.м. (двеста 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

26.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

422
1 

4630 
09.10.2013 

4630 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.693 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
015111 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.693(нула три 
пет девет две точка 
едно точка шест 
девет три) по КККР на 
гр. Белово с площ 91 
кв.м. (деветдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

6.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

" гр.София 

422
2 

4631 
09.10.2013 

4631 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.715 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
015133 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.715(нула три 
пет девет две точка 
едно точка седем 
едно пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
250 кв.м. (двеста и 
петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

18.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

422
3 

4632 
09.10.2013 

4632 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.732 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
015150 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.732(нула три 
пет девет две точка 
едно точка седем три 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 170 
кв.м. (сто и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

12.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

422
4 

4633 
09.10.2013 

4633 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.834 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.834(нула три 
пет девет две точка 
едно точка осем три 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 

13.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
015252 

162 кв.м. (сто 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

422
5 

4634 
09.10.2013 

4634 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.846 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
015264 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.846(нула три 
пет девет две точка 
едно точка осем 
четири шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
263 кв.м. (двеста 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

21.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

422
6 

4635 
09.10.2013 

4635 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.857 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
015275 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.857(нула три 
пет девет две точка 
едно точка осем пет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 369 
кв.м. (триста 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

30.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



422
7 

4636 
09.10.2013 

4636 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.864 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
015282 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.864(нула три 
пет девет две точка 
едно точка осем шест 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
100 кв.м. (сто кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

8.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

422
8 

4637 
09.10.2013 

4637 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2029 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
014061 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2029(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
нула две девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 184 кв.м. (сто 
осемдесет  и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

29.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
44/28.05.2014 
г.с купувач 
Стоянка 
Димитрова 
Томева 

Заповед 
№ 665 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

422
9 

4638 
09.10.2013 

4638 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2237 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
016012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2237(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
две три седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 246 кв.м. 
(двеста четиридесет 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

39.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

423
0 

4639 
09.10.2013 

4639 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.55 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
024027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.55(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3101 кв.м. (три 
хиляди сто и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

89.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

423
1 

4640 
09.10.2013 

4640 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.62 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
024034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.62(нула три 
пет девет две точка 
две точка шест две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2368 кв.м. 
(две хиляди триста 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

68.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

423
2 

4641 
09.10.2013 

4641 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.67 
по КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.67(нула три 
пет девет две точка 
две точка шест 
седем) по КККР на гр. 

43.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
024039 

Белово с площ 1500 
кв.м. (хиляда и 
петстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

423
3 

4642 
09.10.2013 

4642 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.117 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
025021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.117(нула три 
пет девет две точка 
две точка едно едно 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 868 
кв.м. (осемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

20.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

423
4 

4643 
09.10.2013 

4643 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.120 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
025024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.120(нула три 
пет девет две точка 
две точка едно две 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 912 
кв.м. (деветстотин и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

26.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

423 4644 4644 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 65.60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



5 09.10.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.124 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
025028 

идентификатор 
03592.2.124(нула три 
пет девет две точка 
две точка едно две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2591 кв.м. (две 
хиляди петстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

423
6 

4645 
09.10.2013 

4645 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.125 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
025029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.125(нула три 
пет девет две точка 
две точка едно две 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2727 
кв.м. (две хиляди 
седемстотин 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

69.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

423
7 

4646 
09.10.2013 

4646 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.276 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029129 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.276(нула три 
пет девет две точка 
две точка две седем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1244 
кв.м. (хиляд двеста 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 

126.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

" гр.София 

423
8 

4647 
09.10.2013 

4647 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.284 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029137 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.284(нула три 
пет девет две точка 
две точка две осем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
544 кв.м. (петстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

55.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

423
9 

4648 
09.10.2013 

4648 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Свети 
Тодор, ПИ с идентификатор 
03592.2.297 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
030010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.297(нула три 
пет девет две точка 
две точка две девет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3829 
кв.м. (три хиляди 
осемстотин двадесет 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

469.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

424
0 

4649 
09.10.2013 

4649 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Свети 
Тодор, ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.301(нула три 
пет девет две точка 

213.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.2.301 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
030014 

две точка три нула 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1741 
кв.м. (хиляда 
седемстотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

424
1 

4650 
09.10.2013 

4650 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Свети 
Тодор, ПИ с идентификатор 
03592.2.302 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
030015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.302(нула три 
пет девет две точка 
две точка три нула 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 2303 
кв.м. (две хиляди 
триста и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

282.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

424
2 

4651 
09.10.2013 

4651 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Свети 
Тодор, ПИ с идентификатор 
03592.2.304 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
030017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.304(нула три 
пет девет две точка 
две точка три нула 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2443 кв.м. (две 
хиляди четиристотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

299.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

424
3 

4652 
09.10.2013 

4652 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Свети 
Тодор, ПИ с идентификатор 
03592.2.305 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
030018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.305(нула три 
пет девет две точка 
две точка три нула 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2841 
кв.м. (две хиляди 
осемстотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

348.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

424
4 

4653 
09.10.2013 

4653 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Свети 
Тодор, ПИ с идентификатор 
03592.2.311 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
030024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.311(нула три 
пет девет две точка 
две точка три едно 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1615 
кв.м. (хиляда 
шестстотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

197.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

424
5 

4654 
09.10.2013 

4654 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.319 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.319(нула три 
пет девет две точка 
две точка три едно 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 705 

17.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
027006 

кв.м. (седемстотин и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

424
6 

4655 
09.10.2013 

4655 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.327 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
027014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.327(нула три 
пет девет две точка 
две точка три две 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 213 
кв.м. (двеста и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

5.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

424
7 

4656 
09.10.2013 

4656 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.431 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.431(нула три 
пет девет две точка 
две точка четири три 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 3442 
кв.м. (три хиляди 
четиристотин 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

337.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

424 4657 4657 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 1 408.50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



8 09.10.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.432 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032009 

идентификатор 
03592.2.432(нула три 
пет девет две точка 
две точка четири три 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 6260 
кв.м. (шест хиляди 
двеста и шестдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

424
9 

4658 
09.10.2013 

4658 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.437 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.437(нула три 
пет девет две точка 
две точка четири три 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 5011 
кв.м. (пет хиляди и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

491.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

425
0 

4659 
09.10.2013 

4659 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.464 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032041 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.464(нула три 
пет девет две точка 
две точка четири 
шест четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1646 кв.м. (хиляда 
шестстотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

161.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

425
1 

4660 
09.10.2013 

4660 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.475 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032052 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.475(нула три 
пет девет две точка 
две точка четири 
седем пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2061 кв.м. (две 
хиляди шестдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

202.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

425
2 

4661 
09.10.2013 

4661 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.555 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.555(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет пет пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 783 кв.м. 
(седемстотин 
осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

95.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

425
3 

4662 
09.10.2013 

4662 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.561 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.561(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет шест 

199.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031035 

едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1628 
кв.м. (хиляда 
шестстотин двадесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

425
4 

4663 
09.10.2013 

4663 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.578 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031052 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.578(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет седем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1484 
кв.м. (хиляда 
четиристотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

181.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

425
5 

4664 
09.10.2013 

4664 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.580 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031054 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.580(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1695 
кв.м. (хиляда 
шестстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

207.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

425
6 

4665 
09.10.2013 

4665 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.591 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031065 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.591(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет девет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 418 
кв.м. (четиристотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

51.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

425
7 

4666 
09.10.2013 

4666 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.603 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
031077 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.603(нула три 
пет девет две точка 
две точка шест нула 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 769 
кв.м. (седемстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

94.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

425
8 

4667 
09.10.2013 

4667 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2154 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2154(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
едно пет четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 504 кв.м. 
(петстотин и четири 

87.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



064003 кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

425
9 

4668 
09.10.2013 

4668 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2181 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
064030 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2181(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
едно осем едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 667 кв.м. 
(шестстотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

107.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

426
0 

4669 
09.10.2013 

4669 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2182 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
064031 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2182(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
едно осем две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 313 кв.м. 
(триста и тринадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

50.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - 
ІV(четвърта) 

426
1 

4670 
09.10.2013 

4670 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2185 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
064034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2185(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
едно осем пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1635 кв.м. 
(хиляда шестстотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

284.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

426
2 

4671 
09.10.2013 

4671 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2187 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
064036 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2187(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
едно осем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3508 кв.м. (три 
хиляди петстотин и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

610.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

426
3 

4672 
09.10.2013 

4672 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1276 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1276(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две седем шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3357 кв.м. (три 

981.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
065001 

хиляди триста 
петдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

426
4 

4673 
09.10.2013 

4673 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1277 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1277(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две седем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 519 кв.м. 
(петстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

151.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

426
5 

4674 
09.10.2013 

4674 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1279 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1279(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две седем девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2 975 кв.м. (две 
хиляди деветстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 

870.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

426
6 

4675 
09.10.2013 

4675 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1280 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1280(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две осем нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2 538 кв.м. (две 
хиляди петстотин 
тридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

742.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

426
7 

4676 
09.10.2013 

4676 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1281 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1281(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две осем едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1090 кв.м. 
(хиляда и деветдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

318.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



426
8 

4677 
09.10.2013 

4677 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1282 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1282(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две осем две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 910 кв.м. 
(деветстотин и десет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

266.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

426
9 

4678 
09.10.2013 

4678 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1283 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1283(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две осем три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 606 кв.м. 
(шестстотин и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

177.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

427
0 

4679 
09.10.2013 

4679 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1284 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1284(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две осем четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1063 кв.м. 

310. 90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
065009 

(хиляда шестдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

427
1 

4680 
09.10.2013 

4680 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1285 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1285(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две осем пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3226 кв.м. (три 
хиляди двеста 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

943.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

427
2 

4681 
09.10.2013 

4681 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1287 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1287(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две осем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2018 кв.м. (две 
хиляди и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 

590.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

427
3 

4682 
09.10.2013 

4682 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1288 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1288(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две осем осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2682 кв.м. (две 
хиляди шестстотин 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

784.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

427
4 

4683 
09.10.2013 

4683 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1289 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1289(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две осем девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 529 кв.м. 
(петстотин двадесет 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

154.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

427 4684 4684 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 649.90 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



5 09.10.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1290 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065015 

идентификатор 
03592.3.1290(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две девет нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2222 кв.м. (две 
хиляди двеста 
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

427
6 

4685 
09.10.2013 

4685 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1291 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1291(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две девет едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1151 кв.м. 
(хиляда сто петдесет 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

336.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

427
7 

4686 
09.10.2013 

4686 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1292 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1292(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две девет две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1602 кв.м. 
(хиляда шестстотин и 

468.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



065017 два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

427
8 

4687 
09.10.2013 

4687 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1293 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065019 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1293(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две девет три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3030 кв.м. (три 
хиляди и тридесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

886.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

427
9 

4688 
09.10.2013 

4688 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1300 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065026 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1300(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три нула нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5929 кв.м. (пет 
хиляди деветстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите

1 734.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

428
0 

4689 
09.10.2013 

4689 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1301 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1301(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три нула едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2923 кв.м. (две 
хиляди деветстотин 
двадесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

855.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

428
1 

4690 
09.10.2013 

4690 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1304 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065030 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1304(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три нула четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1705 кв.м. 
(хиляда седемстотин 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

498.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

428
2 

4691 
09.10.2013 

4691 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1305(нула 
три пет девет две 

1160.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



идентификатор 03592.3.1305 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065031 

точка три точка едно 
три нула пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3966 кв.м. (три 
хиляди деветстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

428
3 

4692 
09.10.2013 

4692 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1306 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1306(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три нула шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2370 кв.м. (две 
хиляди триста и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

693.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

428
4 

4693 
09.10.2013 

4693 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1307 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065033 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1307(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три нула седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3146 кв.м. (три 
хиляди сто 
четиридесет и шест 
кв.м.) 

920.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

" гр.София 

428
5 

4694 
09.10.2013 

4694 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1308 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1308(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три нула осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3693 кв.м. (три 
хиляди шестстотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

1 080.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

428
6 

4695 
09.10.2013 

4695 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1310 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065036 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1310(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три едно нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1862 кв.м. 
(хиляда осемстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите

544.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

428
7 

4696 
09.10.2013 

4696 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1311 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1311(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три едно едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1226 кв.м. 
(хиляда двеста 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

358.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

428
8 

4697 
09.10.2013 

4697 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1312 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1312(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три едно две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2931 кв.м. ( две 
хиляди деветстотин 
тридесет един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

857.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

428
9 

4698 
09.10.2013 

4698 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

148.50 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1313 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065039 

03592.3.1313(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три едно три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
921 кв.м. ( 
деветстотин 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

429
0 

4699 
09.10.2013 

4699 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1314 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065040 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1314(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три едно четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2631 кв.м. ( две 
хиляди шестстотин 
тридесет един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

769.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

429
1 

4700 
09.10.2013 

4700 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1318 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065044 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1318(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три едно осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2028 кв.м. ( две 
хиляди двадесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 

593.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

" гр.София 

429
2 

4701 
09.10.2013 

4701 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1319 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065045 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1319(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три едно девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2537 кв.м. ( две 
хиляди петстотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

742.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

429
3 

4702 
09.10.2013 

4702 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1320 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065046 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1320(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три две нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1993 кв.м. (хиляда 
деветстотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 

583.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

429
4 

4703 
09.10.2013 

4703 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1321 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065047 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1321(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три две един) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1233 кв.м. 
(хиляда двеста 
тридесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

360.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

429
5 

4704 
16.10.2013 

4704 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Андреев 
камък, ПИ с идентификатор 
03592.3.1376 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065104 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1376(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три седем шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1535 кв.м. 
(хиляда петстотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

449.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

429
6 

4705 
16.10.2013 

4705 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Андреев 
камък, ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1377(нула 
три пет девет две 

613.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.3.1377 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065105 

точка три точка едно 
три седем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2098 кв.м. (две 
хиляди и деветдесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

429
7 

4706 
16.10.2013 

4706 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Андреев 
камък, ПИ с идентификатор 
03592.3.1378 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065106 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1378(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три седем осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1723 кв.м. 
(хиляда седемстотин 
двадесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

504.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

429
8 

4707 
16.10.2013 

4707 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Андреев 
камък, ПИ с идентификатор 
03592.3.1379 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065107 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1379(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три седем девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1562 кв.м. 
(хиляда петстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 

456.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

429
9 

4708 
16.10.2013 

4708 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Андреев 
камък, ПИ с идентификатор 
03592.3.1380 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065108 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1380(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три осем нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3552 кв.м. (три 
хиляди петстотин 
петдесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

1039.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

430
0 

4709 
16.10.2013 

4709 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Манастира, ПИ с 
идентификатор 03592.4.476 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
067016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.476(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
седем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1787 кв.м. (хиляда 
седемстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 

76.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

430
1 

4710 
16.10.2013 

4710 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Манастира, ПИ с 
идентификатор 03592.4.487 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
067027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.487(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
осем седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2 715 кв.м. (две 
хиляди седемстотин 
и петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

132.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

430
2 

4711 
16.10.2013 

4711 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Манастира, ПИ с 
идентификатор 03592.4.480 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
067020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.480(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
осем нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
15 448 кв.м. 
(петнадесет хиляди 
четиристотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

662.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

430
3 

4712 
16.10.2013 

4712 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Магарчово, ПИ с 
идентификатор 03592.2.1047 
по КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.1047(нула 
три пет девет две 
точка две точка едно 
нула четири седем) 

 160.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
066016 

по КККР на гр. Белово 
с площ 8494 кв.м. 
(осем хиляди 
четиристотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

430
4 

4713 
16.10.2013 

4713 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Магарчово, ПИ с 
идентификатор 03592.5.45 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
066015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.45(нула три 
пет девет две точка 
пет точка четири пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2589 кв.м. 
(две хиляди 
петстотин осемдесет 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

45.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

430
5 

4714 
16.10.2013 

4714 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Магарчово, ПИ с 
идентификатор 03592.5.34 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
066004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.34(нула три 
пет девет две точка 
пет точка три четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3651 кв.м. 
(три хиляди 
шестстотин петдесет 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - овощна 

192.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

430
6 

4715 
16.10.2013 

4715 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Магарчово, ПИ с 
идентификатор 03592.5.35 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
066005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.35(нула три 
пет девет две точка 
пет точка три пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3195 кв.м. (три 
хиляди сто 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

55.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

430
7 

4716 
16.10.2013 

4716 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Магарчово, ПИ с 
идентификатор 03592.5.39 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
066009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.39(нула три 
пет девет две точка 
пет точка три девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 27793 кв.м. 
(двадесет и седем 
хиляди седемстотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1354.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

430
8 

4717 
16.10.2013 

4717 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Магарчово, ПИ с 
идентификатор 03592.5.42 
по КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.42(нула три 
пет девет две точка 
пет точка четири две) 
по КККР на гр. Белово 

718.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
066012 

с площ 14734 кв.м. 
(четиринадесет 
хиляди седемстотин 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

430
9 

4718 
16.10.2013 

4718 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1325 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065051 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1325(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три две пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2084 кв.м. (две 
хиляди осемдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

609.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

431
0 

4719 
16.10.2013 

4719 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1326 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065052 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1326(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три две шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1915кв.м. 
(хиляда деветстотин 
и петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 

560.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

431
1 

4720 
16.10.2013 

4720 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1328 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065054 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1328(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три две осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2656 кв.м. (две 
хиляди шестстотин 
петдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

776.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

431
2 

4721 
16.10.2013 

4721 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1329 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065055 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1329(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три две девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2796 кв.м. (две 
хиляди седемстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 

817.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



IV(четвърта) 

431
3 

4722 
16.10.2013 

4722 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1331 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065057 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1331(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три три едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2099 кв.м. (две 
хиляди деветдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

614.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

431
4 

4723 
16.10.2013 

4723 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1332 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065058 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1332(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три три две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3980 кв.м. (три 
хиляди деветстотин и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

1164.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

431
5 

4724 
16.10.2013 

4724 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1333 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1333(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три три три) по КККР 
на гр. Белово с площ 

1 045.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065059 

3575 кв.м. (три 
хиляди петстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

431
6 

4725 
16.10.2013 

4725 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1334 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065060 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1334(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три три четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2499 кв.м. (две 
хиляди четиристотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

 731. 00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

431
7 

4726 
16.10.2013 

4726 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1339 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1339(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три три девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1148 кв.м. 
(хиляда сто 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

335.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

431
8 

4727 
16.10.2013 

4727 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1341 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1341(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три четири едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1502 кв.м. 
(хиляда петстотин и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

261.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

431
9 

4728 
16.10.2013 

4728 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1342 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065070 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1342(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три четири две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1472 кв.м. 
(хиляда четиристотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 

430.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



IV(четвърта) 

432
0 

4729 
16.10.2013 

4729 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1343 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065071 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1343(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три четири три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1226 кв.м. 
(хиляда двеста 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

358.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

432
1 

4730 
16.10.2013 

4730 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1344 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065072 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1344(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три четири четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 970 кв.м. 
(деветстотин и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

283.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

432
2 

4731 
16.10.2013 

4731 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1346 
по КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1346(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три четири шест) по 

200.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065074 

КККР на гр. Белово с 
площ 1246 кв.м. 
(хиляда двеста 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

432
3 

4732 
16.10.2013 

4732 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1347 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065075 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1347(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три четири седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 360 кв.м. 
(триста и шестдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

62.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

432
4 

4733 
16.10.2013 

4733 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1350 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065078 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1350(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три пет нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
641 кв.м. (шестстотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

111.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

432
5 

4734 
16.10.2013 

4734 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1352 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065080 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1352(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три пет две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2 897 кв.м. (две 
хиляди осемстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

847.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

432
6 

4735 
16.10.2013 

4735 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1353 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065081 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1353(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три пет три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1500 кв.м. (хиляда и 
петстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

438.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

432
7 

4736 
16.10.2013 

4736 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1354(нула 

2 405.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1354 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065082 

три пет девет две 
точка три точка едно 
три пет четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 8224 кв.м. 
(осем хиляди двеста 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

432
8 

4737 
16.10.2013 

4737 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1355 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065083 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1355(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три пет пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3987 кв.м. (три 
хиляди деветстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

1166.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

432
9 

4738 
16.10.2013 

4738 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1356 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1356(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три пет шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 848 кв.м. 
(осемстотин 

248.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



065084 четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

433
0 

4739 
16.10.2013 

4739 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1357 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065085 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1357(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три пет седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2687 кв.м. (две 
хиляди шестстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

785.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

433
1 

4740 
16.10.2013 

4740 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1362 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065090 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1362(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три шест две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1348 кв.м. 
(хиляда триста 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 

394.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

433
2 

4741 
16.10.2013 

4741 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1364 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065092 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1364(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три шест четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2512 кв.м. (две 
хиляди петстотин и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

734.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

433
3 

4742 
16.10.2013 

4742 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1365 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065093 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1365(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три шест пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3108 кв.м. (три 
хиляди сто и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

909.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

433 4743 4743 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 90.40 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



4 16.10.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1366 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065094 

идентификатор 
03592.3.1366(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три шест шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 309 кв.м. 
(триста и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

433
5 

4744 
16.10.2013 

4744 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1368 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065096 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1368(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три шест осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2648 кв.м. (две 
хиляди шестстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

774.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

433
6 

4745 
16.10.2013 

4745 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Биндерово дере, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1369 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1369(нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три шест девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5684 кв.м. (пет 
хиляди шестстотин 

1662.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



065097 осемдесет и 
четирикв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

433
7 

4746 
16.10.2013 

4746 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Тракия", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1754 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш 5041754, кв. 83, УПИ 
VІІІ по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1754 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем пет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
215 кв.м. (двеста и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - 
незастроен имот за 
жилищни нужди 

 1 849.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
21/17.03.2014 
г. с Елена 
Томева 
Христова 

Заповед 
№ 124 от 
25.03.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

433
8 

4747 
12.11.2013 

4747 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.159 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
029001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.159(нула три 
пет девет две точка 
две точка едно пет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3092 
кв.м. (три хиляди 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 

 568.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІ(шеста) 

433
9 

4748 
12.11.2013 

4748 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.813 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028051 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.813(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем едно 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 1598 
кв.м. (хиляда 
петстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

77.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

434
0 

4749 
12.11.2013 

4749 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.815 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.815(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем едно 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 919 
кв.м. (деветстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

 44.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

434
1 

4750 
12.11.2013 

4750 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.816 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.816(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 2435 
кв.м. (две хиляди 
четиристотин 

118.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



028054 тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

434
2 

4751 
12.11.2013 

4751 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.817 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028055 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.817(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем едно 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 982 
кв.м. (деветстотин 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

47.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

434
3 

4752 
12.11.2013 

4752 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.819 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028057 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.819(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем едно 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 246 
кв.м. (двеста 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 

12.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - IХ(девета) 

434
4 

4753 
12.11.2013 

4753 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.820 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028058 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.820(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем две 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1437 
кв.м. (хиляда 
четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

 70.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

434
5 

4754 
12.11.2013 

4754 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.821 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028060 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.821(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем две 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 3254 
кв.м. (три хиляди 
двеста петдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

 158.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

434
6 

4755 
12.11.2013 

4755 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.822 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.822(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем две 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1503 
кв.м. (хиляда  

 73.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
028061 

петстотин и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

434
7 

4756 
12.11.2013 

4756 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.823 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028062 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.823(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем две 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 2355 
кв.м. (две хиляди 
триста петдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

 114.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

434
8 

4757 
12.11.2013 

4757 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.824 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028063 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.824(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1110 кв.м. (хиляда 
сто и десет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

 54.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



434
9 

4758 
12.11.2013 

4758 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.825 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028064 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.825(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем две 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1793 
кв.м. (хиляда 
седемстотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

 87.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

435
0 

4759 
12.11.2013 

4759 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.826 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028065 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.826(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем две 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1423 
кв.м. (хиляда 
четиристотин 
двадесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

69.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

435
1 

4760 
12.11.2013 

4760 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.827 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.827(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем две 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 934 
кв.м. (деветстотин 
тридесет и четири 

 45.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



028066 кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

435
2 

4761 
12.11.2013 

4761 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.875 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028114 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.875(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем седем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1231 
кв.м. (хиляда двеста 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

60.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

435
3 

4762 
12.11.2013 

4762 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.876 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028115 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.876(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем седем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1336 
кв.м. (хиляда триста 
тридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 

65.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - IХ(девета) 

435
4 

4763 
12.11.2013 

4763 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.877 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028116 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.877(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем седем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1381 
кв.м. (хиляда триста 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

 67.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

435
5 

4764 
12.11.2013 

4764 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.880 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028119 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.880(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1540 
кв.м. (хиляда 
петстотин и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

 75.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

435
6 

4765 
12.11.2013 

4765 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.881 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.881(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем осем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1429 
кв.м. (хиляда 
четиристотин 

69.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



028120 двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

435
7 

4766 
12.11.2013 

4766 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.882 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028121 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.882(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем осем 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 992 
кв.м. (деветстотин 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

48.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

435
8 

4767 
12.11.2013 

4767 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.883 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028122 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.883(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем осем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 1320 
кв.м. (хиляда триста 
и двадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 

64.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - IХ(девета) 

435
9 

4768 
12.11.2013 

4768 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.884 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028123 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.884(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем осем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1072 кв.м. (хиляда 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

52.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

436
0 

4769 
12.11.2013 

4769 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.885 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028124 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.885(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем осем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 828 
кв.м. (осемстотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

40.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

436
1 

4770 
12.11.2013 

4770 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.886 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.886(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем осем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1960 
кв.м. (хиляда 
деветстотин и 

 95.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



028125 шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

436
2 

4771 
12.11.2013 

4771 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.887 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028126 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.887(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем осем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 482 
кв.м. (четиристотин 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

23,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

436
3 

4772 
12.11.2013 

4772 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.888 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028127 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.888(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем осем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 606 
кв.м. (шестстотин и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизводите
лна горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

29,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



436
4 

4773 
12.11.2013 

4773 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.891 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028130 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.891(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем девет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 2842 
кв.м. (две хияди 
осемстотин 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

138,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

436
5 

4776 
19.11.2013 

4776 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.66 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000191 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.66(нула три 
пет девет две точка 
пет точка шест шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3508 кв.м. 
(три хиляди 
петстотин и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

136.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

436
6 

4777 
19.11.2013 

4777 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.67 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.67(нула три 
пет девет две точка 
пет точка шест 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3519 
кв.м. (три хиляди 
петстотин и 

137.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



000192 деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

436
7 

4778 
19.11.2013 

4778 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.68 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000193 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.68(нула три 
пет девет две точка 
пет точка шест осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2012 кв.м. 
(две хиляди и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

78.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

436
8 

4779 
19.11.2013 

4779 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.69 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000194 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.69(нула три 
пет девет две точка 
пет точка шест девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1453 кв.м. 
(хиляда четиристотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

56.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

436 4780 4780 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 81.10 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



9 19.11.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.72 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000197 

идентификатор 
03592.5.72(нула три 
пет девет две точка 
пет точка седем две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1663 кв.м. 
(хиляда шестстотин 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

437
0 

4781 
19.11.2013 

4781 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.73 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000198 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.73(нула три 
пет девет две точка 
пет точка седем три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1098 кв.м. 
(хиляда деветдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

53.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

437
1 

4782 
19.11.2013 

4782 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кутела, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.1027 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000218 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.1027(нула 
три пет девет две 
точка две точка едно 
нула две седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 300 кв.м. 
(триста кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

9.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

437
2 

4786 
19.11.2013 

4786 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.6.65 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000136 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.65(нула три 
пет девет две точка 
шест точка шест пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1461 кв.м. 
(хиляда четиристотин 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

51.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

437
3 

4787 
19.11.2013 

4787 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.6.69 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000140 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.69(нула три 
пет девет две точка 
шест точка шест 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2207 
кв.м. (две хиляди 
двеста и седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

77.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

437
4 

4788 
19.11.2013 

4788 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.73(нула три 

54.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.6.73 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000147 

пет девет две точка 
шест точка седем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 1559 
кв.м. (хиляда 
петстотин петдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

437
5 

4789 
19.11.2013 

4789 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.6.74 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000151 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.74(нула три 
пет девет две точка 
шест точка седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2317 кв.м. (две 
хиляди триста и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

81.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

437
6 

4790 
19.11.2013 

4790 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Жагите, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.56 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000181 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.56(нула три 
пет девет две точка 
пет точка пет шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 4006 кв.м. 
(четири хиляди и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

171.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 564 от 
20.12.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

437
7 

4791 
19.11.2013 

4791 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Жагите, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.57 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000182 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.57(нула три 
пет девет две точка 
пет точка пет седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3764 кв.м. 
(три хиляди 
седемстотин 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

161.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

437
8 

4792 
19.11.2013 

4792 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Жагите, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.58 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000183 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.58(нула три 
пет девет две точка 
пет точка пет осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2488 кв.м. 
(две хиляди 
четиристотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

106.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

437
9 

4793 
19.11.2013 

4793 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

103.50 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. Жагите, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.59 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000184 

03592.5.59(нула три 
пет девет две точка 
пет точка пет девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2412 кв.м. 
(две хиляди 
четиристотин и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

438
0 

4794 
19.11.2013 

4794 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Жагите, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.76 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000208 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.76(нула три 
пет девет две точка 
пет точка седем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1237 
кв.м. (хиляда двеста 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

53.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

438
1 

4795 
19.11.2013 

4795 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Жагите, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.77 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000209 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.77(нула три 
пет девет две точка 
пет точка седем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1358 
кв.м. (хиляда триста 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

58.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

438
2 

4796 
19.11.2013 

4796 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Липово 
равнище, ПИ с 
идентификатор 03592.5.52 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000158 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.52(нула три 
пет девет две точка 
пет точка пет две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1312 кв.м. 
(хиляда триста и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

64.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

438
3 

4797 
19.11.2013 

4797 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Липово 
равнище, ПИ с 
идентификатор 03592.5.75 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000205 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.75(нула три 
пет девет две точка 
пет точка седем пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3545 кв.м. 
(три хиляди 
петстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

172.80  лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

438
4 

4798 
19.11.2013 

4798 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

71.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. Липово 
равнище, ПИ с 
идентификатор 03592.5.78 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000213 

03592.5.78(нула три 
пет девет две точка 
пет точка седем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1456 
кв.м. (хиляда 
четиристотин 
петдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

438
5 

4799 
19.11.2013 

4799 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Липово 
равнище, ПИ с 
идентификатор 03592.5.80 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000216 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.80(нула три 
пет девет две точка 
пет точка осем нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1412 кв.м. 
(хиляда четиристотин 
и дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ(девета) 

60.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

438
6 

4801 
04.12.2013 

4801 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Божкова 
ливада, ПИ с идентификатор 
03592.4.440 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060035 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.440(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
четири нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3884 кв.м. (три 
хиляди осемстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 

380.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

438
7 

4802 
04.12.2013 

4802 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Божкова 
ливада, ПИ с идентификатор 
03592.4.437 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.437(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
три седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3556 кв.м. (три 
хиляди петстотин 
петдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

435.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

438
8 

4803 
04.12.2013 

4803 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Божкова 
ливада, ПИ с идентификатор 
03592.4.427 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.427(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
две седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1013 кв.м. (хиляда и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

99.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

438
9 

4804 
04.12.2013 

4804 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Божкова 
ливада, ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.416(нула три 
пет девет две точка 

204.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.4.416 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060011 

четири точка четири 
едно шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1669 кв.м. (хиляда 
шестстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

439
0 

4805 
04.12.2013 

4805 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Божкова 
ливада, ПИ с идентификатор 
03592.4.413 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.413(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
едно три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2418 кв.м. (две 
хиляди  четиристотин 
и осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

296.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

439
1 

4806 
04.12.2013 

4806 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Божкова 
ливада, ПИ с идентификатор 
03592.4.412 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.412(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
едно две) по КККР на 
гр. Белово с площ 
7501 кв.м. (седем 
хиляди  петстотин и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

918.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

439
2 

4807 
04.12.2013 

4807 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Божкова 
ливада, ПИ с идентификатор 
03592.4.410 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.410(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
едно нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3285 кв.м. (три 
хиляди  двеста 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

402.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

439
3 

4808 
04.12.2013 

4808 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Песъците, ПИ с 
идентификатор 03592.4.456 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
061015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.456(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
пет шест) по КККР на 
гр. Белово с площ 
3615 кв.м. (три 
хиляди  шестстотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

354.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

439
4 

4809 
04.12.2013 

4809 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Песъците, ПИ с 
идентификатор 03592.4.452 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.452(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
пет две) по КККР на 
гр. Белово с площ 

1376.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
061011 

14041 кв.м. 
(четиринадесет 
хиляди  четиридесет 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

439
5 

4810 
04.12.2013 

4810 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Песъците, ПИ с 
идентификатор 03592.4.448 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
061007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.448(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
четири осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
90458 кв.м. 
(деветдесет хиляди 
четиристотин 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

8864.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

439
6 

4811 
04.12.2013 

4811 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Песъците, ПИ с 
идентификатор 03592.4.447 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
061006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.447(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
четири седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2426 кв.м. (две 
хиляди четиристотин 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

237.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

439
7 

4812 
04.12.2013 

4812 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Песъците, ПИ с 
идентификатор 03592.4.444 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
061003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.444(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
четири четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 12519 кв.м. 
(дванадесет хиляди 
петстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1226.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

439
8 

4813 
04.12.2013 

4813 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.524 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.524(нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2380 кв.м. (две 
хиляди триста и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

219.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

439
9 

4815 
04.12.2013 

4815 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.522 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.522(нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет две 
две) по КККР на гр. 

139.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062026 

Белово с площ 983 
кв.м. (деветстотин 
осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

440
0 

4816 
04.12.2013 

4816 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.521 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062025 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.521(нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет две 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1332 
кв.м. (хиляда триста 
тридесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

123.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

440
1 

4818 
04.12.2013 

4818 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.507 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.507(нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет нула 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1015 
кв.м. (хиляда и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 

261.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

440
2 

4819 
04.12.2013 

4819 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.505 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.505(нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет нула 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1141 
кв.м. (хиляда сто 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

293.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

440
3 

4820 
04.12.2013 

4820 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.503 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.503(нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет нула 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 219 
кв.м. (двеста и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

31.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

440
4 

4821 
04.12.2013 

4821 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1254 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1254(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно две пет четири) 
по КККР на гр. Белово 

32.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
008143 

с площ 300 кв.м. 
(триста кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

440
5 

4822 
04.12.2013 

4822 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1251 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
008140 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1251(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно две пет едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 301 кв.м. 
(триста и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

32.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

440
6 

4823 
04.12.2013 

4823 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1249 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
008138 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1249(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно две четири 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 720 
кв.м. (седемстотин и 
двадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

77.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

440
7 

4824 
04.12.2013 

4824 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

53.10 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1247 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
008136 

03592.1.1247(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно две четири 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 493 
кв.м. (четиристотин 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

440
8 

4825 
04.12.2013 

4825 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1237 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
008126 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1237(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно две три седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 268 кв.м. 
(двеста шестдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

28.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

440
9 

4826 
04.12.2013 

4826 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1116 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
008004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1116(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно едно едно шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 220 кв.м. 
(двеста и двадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

23.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

441
0 

4827 
04.12.2013 

4827 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1113 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
008001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1113(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно едно едно три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 476 кв.м. 
(четиристотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

51.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

441
1 

4828 
04.12.2013 

4828 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Добрилиец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2223 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
005016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2223(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
две две три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1262 кв.м. (хиляда 
двеста шестдесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

219.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

441
2 

4829 
04.12.2013 

4829 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Добрилиец, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2150(нула 
три пет девет две 

10.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



идентификатор 03592.1.2150 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
013071 

точка едно точка две 
едно пет нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 64 кв.м. 
(шестдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

441
3 

4830 
04.12.2013 

4830 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Добрилиец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2099 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
013020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2099(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
нула девет девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 552 кв.м. 
(петстотин петдесет 
и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

89.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

441
4 

4831 
04.12.2013 

4831 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Добрилиец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2025 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
014057 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2025(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
нула две пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
101 кв.м. (сто и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

16.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

441
5 

4832 
04.12.2013 

4832 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Добрилиец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2007 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
014039 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2007(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
нула нула седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 266 кв.м. 
(двеста шестдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

42.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

441
6 

4833 
04.12.2013 

4833 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1630 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
004022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1630(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно шест три нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 400 кв.м. 
(четиристотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

40.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

441
7 

4834 
04.12.2013 

4834 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1606 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1606(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно шест нула шест) 
по КККР на гр. Белово 

26.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
002144 

с площ 330 кв.м. 
(триста и тридесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

441
8 

4835 
04.12.2013 

4835 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1598 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
002136 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1598(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет девет осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 951 кв.м. 
(деветстотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

77.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

441
9 

4836 
04.12.2013 

4836 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1571 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
002109 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1571(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет седем едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 652 кв.м. 
(шестстотин петдесет 
и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 

58.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - VІ(шеста) 

442
0 

4837 
04.12.2013 

4837 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1569 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
002107 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1569(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет шест девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 400 кв.м. 
(четиристотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

35.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

442
1 

4838 
04.12.2013 

4838 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1556 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
002094 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1556(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет пет шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 153 кв.м. (сто 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

13.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

442
2 

4839 
04.12.2013 

4839 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1531 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
002069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1531(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет три едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 125 кв.м. (сто 
двадесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

11.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

442
3 

4840 
04.12.2013 

4840 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кава кър, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.1835 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
001045 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1835(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно осем три пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1747 кв.м. 
(хиляда седемстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

94.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

442
4 

4841 
04.12.2013 

4841 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Кава кър, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.1791 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
001001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1791(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно седем девет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 551 
кв.м. (петстотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

49.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

442
5 

4842 
04.12.2013 

4842 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Мерата, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.1330 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1330(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 

66.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
009065 

едно три три нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 619 кв.м. 
(шестстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

442
6 

4843 
04.12.2013 

4843 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Мерата, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.1329 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
009064 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1329(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно три две девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 480 кв.м. 
(четиристотин и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

51.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

442
7 

4844 
04.12.2013 

4844 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Мерата, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.1295 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
009030 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1295(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно две девет пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 555 кв.м. 
(петстотин петдесет 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 

59.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V(пета) 

442
8 

4845 
04.12.2013 

4845 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Миндела, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1112 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
007124 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1112(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно едно едно две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 81 кв.м. 
(осемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

9.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

442
9 

4846 
04.12.2013 

4846 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Миндела, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1082 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
007094 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1082(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно нула осем две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 437 кв.м. 
(четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

53.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

443
0 

4847 
04.12.2013 

4847 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Миндела, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1069 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1069(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно нула шест 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 300 
кв.м. (триста кв.м.) 

32.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



007081 Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

443
1 

4848 
04.12.2013 

4848 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Башлъците, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1389 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
011057 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1389(нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно три осем девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 800 кв.м. 
(осемстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

86.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

443
2 

4849 
04.12.2013 

4849 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.890 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
045092 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.890(нула три 
пет девет две точка 
три точка осем девет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 2274 
кв.м. (две хиляди 
двеста седемдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

122.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

443
3 

4850 
04.12.2013 

4850 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Кръстьовица, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1886(нула 
три пет девет две 

44.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



идентификатор 03592.1.1886 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
003008 

точка едно точка 
едно осем осем шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 437 кв.м. 
(четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

443
4 

4851 
04.12.2013 

4851 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.197 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057092 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.197(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
девет седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3096 кв.м. (три 
хиляди деветдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

379.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

443
5 

4852 
04.12.2013 

4852 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.586 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
042013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.586(нула три 
пет девет две точка 
три точка пет осем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 569 
кв.м. (петстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

138.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване -гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

443
6 

4853 
04.12.2013 

4853 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.136 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057031 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.136(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
три шест) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1642 кв.м. (хиляда 
шестстотин 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

201.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

443
7 

4854 
04.12.2013 

4854 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.138 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057033 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.138(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
три осем) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1570 кв.м. (хиляда 
петстотин и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

192.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

443
8 

4855 
04.12.2013 

4855 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.139 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.139(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
три девет) по КККР на 

250.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057034 

гр. Белово с площ 
2046 кв.м. (две 
хиляди четиридесет 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

443
9 

4856 
04.12.2013 

4856 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.140 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057035 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.140(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
четири нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2300 кв.м. (две 
хиляди и триста 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

281.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

444
0 

4857 
16.12.2013 

4857 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.142 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.142(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
четири две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2948 кв.м. (две 
хиляди деветстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 

361.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V(пета) 

444
1 

4858 
16.12.2013 

4858 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.145 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057040 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.145(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
четири пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1136 кв.м. (хиляда 
сто тридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

139.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

444
2 

4859 
16.12.2013 

4859 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.146 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057041 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.146(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
четири шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
828 кв.м. (осемстотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

101.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

444
3 

4860 
16.12.2013 

4860 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.148 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057043 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.148(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
четири осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2513 кв.м. (две 
хиляди петстотин и 
тринадесет кв.м.) 

307.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

производство
" гр.София 

444
4 

4861 
16.12.2013 

4861 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.153 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057048 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.153(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
пет три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
863 кв.м. (осемстотин 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

105.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

444
5 

4862 
16.12.2013 

4862 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.154 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057049 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.154(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
пет четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
517 кв.м. (петстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

63.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

444
6 

4863 
16.12.2013 

4863 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.157(нула три 
пет девет две точка 

382.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.4.157 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057052 

четири точка едно 
пет седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3125 кв.м. (три 
хиляди сто двадесет 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

444
7 

4864 
16.12.2013 

4864 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.77 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
023003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.77(нула три 
пет девет две точка 
две точка седем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3378 
кв.м. (три хиляди 
триста седемдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

164.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

444
8 

4865 
16.12.2013 

4865 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.78 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
023004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.78(нула три 
пет девет две точка 
две точка седем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 997 
кв.м. (деветстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

28.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

444
9 

4866 
16.12.2013 

4866 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.81 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
023007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.81(нула три 
пет девет две точка 
две точка осем едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2697 кв.м. 
(две хиляди 
шестститин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

131.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

445
0 

4868 
16.12.2013 

4868 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.2.112 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
025016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.112(нула три 
пет девет две точка 
две точка едно едно 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1445 
кв.м. (хиляда 
четиристотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

265.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

445
1 

4869 
16.12.2013 

4869 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Света 
Петка, ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.104(нула три 
пет девет две точка 

5.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.3.104 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
038104 

три точка едно нула 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
374 кв.м. (триста 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

445
2 

4870 
16.12.2013 

4870 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Банския 
кол, ПИ с идентификатор 
03592.4.463 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
067003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.463(нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
шест три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
433 кв.м. 
(четиристотин 
тридесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

50.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

445
3 

4872 
16.12.2013 

4872 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Калугер, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.628 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
056014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.628(нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
две осем) по КККР на 
гр. Белово с площ 
4552 кв.м. (четири 
хиляди петстотин 
петдесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 

130.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

445
4 

4873 
16.12.2013 

4873 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Крушино, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.87 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.87(нула три 
пет девет две точка 
пет точка осем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1144 
кв.м. (хиляда сто 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

226.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

445
5 

4874 
16.12.2013 

4874 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Крушино, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.89 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.89(нула три 
пет девет две точка 
пет точка осем девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1911 кв.м. 
(хиляда 
деветстотини и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

378.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

445
6 

4875 
16.12.2013 

4875 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Бузовица, ПИ с 
идентификатор 03592.5.97 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.97(нула три 
пет девет две точка 
пет точка девет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2890 

468.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
035038 

кв.м. (две хиляди 
осемстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

445
7 

4876 
16.12.2013 

4876 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Реовица, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.575 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
046057 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.575(нула три 
пет девет две точка 
три точка пет седем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1579 
кв.м. (хиляда 
петстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

140.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

445
8 

4877 
16.12.2013 

4877 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.479 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032056 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.479(нула три 
пет девет две точка 
две точка четири 
седем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
920 кв.м. 
(деветстотин и 
двадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 

90.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V(пета) 

445
9 

4878 
16.12.2013 

4878 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.502 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032079 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.502(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет нула 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 2872 
кв.м. (две хиляди 
осемстотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

309.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

446
0 

4879 
16.12.2013 

4879 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.506 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032083 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.506(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет нула 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 3024 
кв.м. (три хиляди 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

370.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

446
1 

4880 
16.12.2013 

4880 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.522 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.522(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет две 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1400 
кв.м. (хиляда и 
четиристотин кв.м.) 

171.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



032099 Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

446
2 

4881 
16.12.2013 

4881 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.524 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032101 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.524(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1890 кв.м. (хиляда 
осемстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

231.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

446
3 

4882 
16.12.2013 

4882 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.525 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032102 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.525(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет две 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3939 
кв.м. (три хиляди 
деветстотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

443.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

446
4 

4883 
16.12.2013 

4883 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

196.10 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. Полето, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.527 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
032104 

03592.2.527(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет две 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2001 
кв.м. (две хиляди и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

446
5 

4884 
16.12.2013 

4884 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.655 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
034008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.655(нула три 
пет девет две точка 
две точка шест пет 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3177 
кв.м. (три хиляди сто 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

311.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

446
6 

4885 
16.12.2013 

4885 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.667 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
034020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.667(нула три 
пет девет две точка 
две точка шест шест 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2655 
кв.м. (две хиляди 
шестстотин петдесет 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

260.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

446
7 

4886 
16.12.2013 

4886 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.685 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
034038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.685(нула три 
пет девет две точка 
две точка шест осем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 6203 
кв.м. (шест хиляди 
двеста и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

607.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

446
8 

4887 
16.12.2013 

4887 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.707 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
034060 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.707(нула три 
пет девет две точка 
две точка седем нула 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3937 
кв.м. (три хиляди 
деветстотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

391.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

446
9 

4888 
16.12.2013 

4888 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.710 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.710(нула три 
пет девет две точка 
две точка седем едно 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1490 
кв.м. (хиляда 

98.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
034063 

четиристотин и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

447
0 

4889 
16.12.2013 

4889 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.721 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
034074 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.721(нула три 
пет девет две точка 
две точка седем две 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 2768 
кв.м. (две хиляди 
седемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

271.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

447
1 

4890 
16.12.2013 

4890 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.726 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
034079 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.726(нула три 
пет девет две точка 
две точка седем две 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1713 
кв.м. (хиляда 
седемстотин и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

167.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



447
2 

4891 
16.12.2013 

4891 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.728 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
034081 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.728(нула три 
пет девет две точка 
две точка седем две 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 5391 
кв.м. (пет хиляди 
триста деветдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

528.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

447
3 

4892 
16.12.2013 

4892 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Крушино, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.741 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.741(нула три 
пет девет две точка 
две точка седем 
четири едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1730 кв.м. (хиляда 
седемстотин и 
тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

169.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

447
4 

4893 
16.12.2013 

4893 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Крушино, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.747 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
036024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.747(нула три 
пет девет две точка 
две точка седем 
четири седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4300 кв.м. 
(четири хиляди и 
триста кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

421.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

447
5 

4894 
16.12.2013 

4894 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.442 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041055 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.442(нула три 
пет девет две точка 
три точка четири 
четири две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
500 кв.м. (петстотин 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

50.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

447
6 

4895 
16.12.2013 

4895 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.443 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041056 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.443(нула три 
пет девет две точка 
три точка четири 
четири три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
297 кв.м. (двеста 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

30.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

447
7 

4896 
16.12.2013 

4896 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.455 
по КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.455(нула три 
пет девет две точка 
три точка четири пет 
пет) по КККР на гр. 

281.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041068 

Белово с площ 3475 
кв.м. (три хиляди 
четиристотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

447
8 

4897 
16.12.2013 

4897 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.481 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041094 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.481(нула три 
пет девет две точка 
три точка четири 
осем едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1724 кв.м. (хиляда 
седемстотин 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

139.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

447
9 

4898 
16.12.2013 

4898 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.483 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041096 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.483(нула три 
пет девет две точка 
три точка четири 
осем три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2935 кв.м. (две 
хиляди деветстотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 

237.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

448
0 

4899 
16.12.2013 

4899 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.494 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041107 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.494(нула три 
пет девет две точка 
три точка четири 
девет четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1500 кв.м. 
(хиляда и петстотин 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

151.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

448
1 

4900 
16.12.2013 

4900 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.510 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041124 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.510(нула три 
пет девет две точка 
три точка пет едно 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 437 
кв.м. (четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

38.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

448
2 

4901 
18.12.2013 

4901 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.515 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.515(нула три 
пет девет две точка 
три точка пет едно 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 181 
кв.м. (сто осемдесет 
и един кв.м.) 

18.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



041129 Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

448
3 

4902 
18.12.2013 

4902 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.516 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041130 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.516(нула три 
пет девет две точка 
три точка пет едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 2932 
кв.м. (две хиляди 
деветстотин 
тридесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

431.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

448
4 

4903 
18.12.2013 

4903 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.520 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
041134 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.520(нула три 
пет девет две точка 
три точка пет две 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 100 
кв.м. (сто кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

8.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

448
5 

4905 
18.12.2013 

4905 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.625(нула три 
пет девет две точка 

35.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.3.625 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
043001 

три точка шест две 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 353 
кв.м. (триста 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

448
6 

4906 
18.12.2013 

4906 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.635 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
043011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.635(нула три 
пет девет две точка 
три точка шест три 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1735 
кв.м. (хиляда 
седемстотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

175.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

448
7 

4907 
18.12.2013 

4907 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.663 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
043039 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.663(нула три 
пет девет две точка 
три точка шест шест 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 361 
кв.м. (триста 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

36.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

448
8 

4908 
18.12.2013 

4908 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.674 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.674(нула три 
пет девет две точка 
три точка шест седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
210 кв.м. (двеста и 
десет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

21.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

448
9 

4909 
18.12.2013 

4909 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.684 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.684(нула три 
пет девет две точка 
три точка шест осем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2999 кв.м. (две 
хиляди деветстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

303.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

449
0 

4910 
18.12.2013 

4910 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.686 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.686(нула три 
пет девет две точка 
три точка шест осем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 915 
кв.м. (деветстотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 

92.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

производство
" гр.София 

449
1 

4911 
18.12.2013 

4911 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.704 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044035 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.704(нула три 
пет девет две точка 
три точка седем нула 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
621 кв.м. (шестстотин 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

62.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

449
2 

4912 
18.12.2013 

4912 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.779 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044110 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.779(нула три 
пет девет две точка 
три точка седем 
седем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1657 кв.м. (хиляда 
шестстотин петдесет 
и седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

154.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

449
3 

4913 
18.12.2013 

4913 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.500(нула три 
пет девет две точка 

92.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.4.500 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062004 

четири точка пет нула 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1002 
кв.м. (хиляда и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - изостаена 
ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

449
4 

4914 
18.12.2013 

4914 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.541 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062045 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.541(нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет 
четири едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
974 кв.м. 
(деветстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
деградирала ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

90.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

449
5 

4915 
18.12.2013 

4915 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.545 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062049 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.545(нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет 
четири пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
190 кв.м. (сто и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

27.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

449
6 

4916 
18.12.2013 

4916 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.546 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062050 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.546(нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет 
четири шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
190 кв.м. (сто и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

27.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

449
7 

4917 
18.12.2013 

4917 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Баните, 
ПИ с идентификатор 
03592.1.370 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
017095 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.370(нула три 
пет девет две точка 
едно точка три седем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 7220 
кв.м. (седем хиляди 
двеста и двадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - лозе 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

1429.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

449
8 

4919 
13.01.2014 

4919 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.193 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.193(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 

299,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057088 

девет три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2442 кв.м. (две 
хиляди четиристотин 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

449
9 

4920 
13.01.2014 

4920 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.194 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057089 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.194(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
девет четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2022 кв.м. (две 
хиляди  двадесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

267,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

450
0 

4921 
13.01.2014 

4921 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.158 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.158(нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
пет осем) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1359 кв.м. (хиляда 
триста петдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

166,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

450
1 

4922 
13.01.2014 

4922 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.159 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057054 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.159 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
пет девет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
734 кв.м. 
(седемстотин 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

89,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

450
2 

4923 
13.01.2014 

4923 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.160 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057055 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.160 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
шест нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1487 кв.м. (хиляда 
четиристотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

182,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

450
3 

4924 
13.01.2014 

4924 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.163 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.163 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
шест три) по КККР на 
гр. Белово с площ 

109,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057058 

893 кв.м. (осемстотин 
деведесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

450
4 

4925 
13.01.2014 

4925 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.165 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057060 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.165 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
шест пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1740 кв.м. (хиляда 
седемстотин и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

213,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

450
5 

4926 
13.01.2014 

4926 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.166 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057061 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.166 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
шест шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2219 кв.м. (две 
хиляди двеста и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

271,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



450
6 

4927 
13.01.2014 

4927 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.167 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057062 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.167 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
шест седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
760 кв.м. 
(седемстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

93,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

450
7 

4928 
13.01.2014 

4928 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.168 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057063 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.168 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
шест осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1379 кв.м. (хиляда 
триста седемдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

168,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

450
8 

4929 
13.01.2014 

4929 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.169 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057064 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.169 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
шест девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
493 кв.м. 
(четиристотин 
деветдесети и три 
кв.м.) 
Трайно 

60,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

450
9 

4930 
13.01.2014 

4930 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.170 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057065 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.170 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
седем нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1447 кв.м. (хиляда 
четиристотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

177,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

451
0 

4931 
13.01.2014 

4931 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.172 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.172 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
седем две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2080 кв.м. (две 
хиляди и осемдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

254,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

451
1 

4932 
13.01.2014 

4932 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.173 (нула три 

370,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



ПИ с идентификатор 
03592.4.173 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057068 

пет девет две точка 
четири точка едно 
седем три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3023 кв.м. (три 
хиляди двадесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

451
2 

4933 
13.01.2014 

4933 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.176 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057071 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.176 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
седем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1477 кв.м. (хиляда 
четиристотин 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

180,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

451
3 

4934 
13.01.2014 

4934 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.177 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057072 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.177 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
седем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1718 кв.м. 
(хиляда седемстотин 
и осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

210,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

451
4 

4935 
13.01.2014 

4935 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.179 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057074 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.179 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
седем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2166 кв.м. (две 
хиляди сто 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

265,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

451
5 

4936 
13.01.2014 

4936 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.182 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057077 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.182 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
осем две) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2007 кв.м. (две 
хиляди и седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

245,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

451
6 

4937 
13.01.2014 

4937 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.183 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.183 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
осем три) по КККР на 
гр. Белово с площ 

117,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057078 

958 кв.м. 
(деветстотин 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

451
7 

4938 
13.01.2014 

4938 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.184 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057079 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.184 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
осем четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1175 кв.м. (хиляда 
сто седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

143,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

451
8 

4939 
13.01.2014 

4939 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.185 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057080 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.185 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
осем пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
3671 кв.м. (три 
хиляди шестотин 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

449,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - V(пета) 

451
9 

4940 
13.01.2014 

4940 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.186 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057081 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.186 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
осем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2762 кв.м. (две 
хиляди седемстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

338,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

452
0 

4941 
13.01.2014 

4941 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.189 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057084 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.189 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
осем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3789 кв.м. (три 
хиляди седемстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

427,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

452
1 

4942 
13.01.2014 

4942 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.211 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.211 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
едно едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3160 кв.м. (три 

166,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
058002 

хиляди сто и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

452
2 

4943 
13.01.2014 

4943 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.212 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.212 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
едно две) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1589 кв.м. (хиляда 
петстотин осемдесет 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

83,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

452
3 

4944 
13.01.2014 

4944 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.213 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.213 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
едно три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1879 кв.м. (хиляда 
осемстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 

98,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

452
4 

4945 
13.01.2014 

4945 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.214 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.214 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
едно четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3261 кв.м. (три 
хиляди двеста 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

159,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

452
5 

4946 
13.01.2014 

4946 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.216 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.216 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
едно шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1787 кв.м. (хиляда 
седемстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

87,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

452
6 

4947 
13.01.2014 

4947 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.217 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.217 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 

32,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058008 

едно седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1139 кв.м. (хиляда 
сто тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

452
7 

4948 
13.01.2014 

4948 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.218 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.218 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
едно осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1388 кв.м. (хиляда 
триста осемдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

39,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

452
8 

4949 
13.01.2014 

4949 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.219 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.219 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
едно девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2182 кв.м. (две 
хиляди сто 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 

106,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

452
9 

4950 
13.01.2014 

4950 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.220 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. а Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.220 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две две 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 958 
кв.м. (деветстотин 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

27,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

453
0 

4951 
13.01.2014 

4951 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.221 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.221 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две две 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 664 
кв.м. (шестотин 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

19,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

453
1 

4952 
13.01.2014 

4952 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.222 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.222 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две две 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 758 
кв.м.( седемстотин 

21,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
058013 

петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

453
2 

4953 
13.01.2014 

4953 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.223 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.223 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две две 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 619 
кв.м.( шестотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

17,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

453
3 

4954 
13.01.2014 

4954 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.224 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.225 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две две 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1540 
кв.м.( хиляда 
петстотин и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

44,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

453
4 

4955 
13.01.2014 

4955 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

44,50 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.227 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058018 

03592.4.227 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две две 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1549 
кв.м.( хиляда 
петстотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

453
5 

4956 
13.01.2014 

4956 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.228 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058019 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.228 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две две 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3245 
кв.м.( три хиляди 
двеста четиридесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

93,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

453
6 

4957 
13.01.2014 

4957 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.229 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.229 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две две 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2629 
кв.м.(две хиляди 
шестотитин двадесет 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

75,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

453
7 

4958 
13.01.2014 

4958 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.230 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.230 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две три 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1686 
кв.м.(хиляда 
шестотитин 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

48,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

453
8 

4959 
13.01.2014 

4959 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.231 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.231 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две три 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 2810 
кв.м.(две хиляди 
осемстотин и десет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

80,80лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

453
9 

4960 
13.01.2014 

4960 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.232 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.232 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две три 

40,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058023 

две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1398 
кв.м.(хиляда триста 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

454
0 

4961 
13.01.2014 

4961 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.233 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.233 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две три 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 3717 
кв.м.(три хиляди 
седемстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

106,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

454
1 

4962 
13.01.2014 

4962 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.234 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058025 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.234 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две три 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1790 кв.м.(хиляда 
седемстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

51,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

454
2 

4963 
13.01.2014 

4963 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.235 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058026 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.235 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две три 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1510 
кв.м.(хиляда 
петстотин и десет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

73,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

454
3 

4964 
13.01.2014 

4964 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.236 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.236 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две три 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 2206 
кв.м.(две хиляди 
двеста и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

107,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

454
4 

4995 
17.01.2014 

4995 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Равняка, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.191 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.191 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
девет едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
504 кв.м.(петстотин и 
четири кв.м.) 

56.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



057086 Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

454
5 

4996 
17.01.2014 

4996 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2188 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
064037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2188 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
едно осем осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 373 
кв.м.(триста 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

60.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

454
6 

4997 
17.01.2014 

4997 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Детковец, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1303 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1303 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три нула три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1570 кв.м.(хиляда 
петстотин и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - др.вид 
недървопроизв.горск
а площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

459.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



454
7 

4998 
17.01.2014 

4998 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Раковица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.622 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.622 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест две 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1700 
кв.м.(хиляда и 
седемстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

306.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

454
8 

4999 
17.01.2014 

4999 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Раковица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.624 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.624 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
2705 кв.м.(две 
хиляди седемстотин 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем.земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

486.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

454
9 

5000 
21.01.2014 

5000 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2198 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
063008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2198 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
едно девет осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 672 
кв.м.(шестстотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 

117.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

" гр.София 

455
0 

5001 
21.01.2014 

5001 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Раковица, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.636 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.636 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест три 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 3803 
кв.м.(три хиляди 
осемстотин и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

684.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

455
1 

5002 
21.01.2014 

5002 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Ширинето, ПИ с 
идентификатор 03592.2.650 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.650 (нула три 
пет девет две точка 
две точка шест пет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 3855 
кв.м.(три хиляди 
осемстотин петдесет 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

693.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



455
2 

5003 
21.01.2014 

5003 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Рупчовица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.273 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.273 (нула три 
пет девет две точка 
две точка две седем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 3750 
кв.м.(три хиляди 
седемстотин и  
петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопр. горска 
площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ(шеста) 

689.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

455
3 

5004 
21.01.2014 

5004 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Бузовица, ПИ с 
идентификатор 03592.2.945 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.945 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет 
четири пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2999 кв.м.(две 
хиляди деветстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

485.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

455
4 

5005 
21.01.2014 

5005 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Златковец, ПИ с 
идентификатор 03592.6.56 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.56 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка пет шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1109 
кв.м.(хиляда сто и 

38.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

455
5 

5006 
21.01.2014 

5006 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.2.978 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.978 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет 
седем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
500 кв.м.(петстотин 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

 6.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

455
6 

5007 
21.01.2014 

5007 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.390 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.390 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три девет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1607 
кв.м.(хиляда 
шестстотин и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

162.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

455
7 

5008 
21.01.2014 

5008 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 

434.40 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



с ЕКАТТЕ 03592, м. Банския 
кол, ПИ с идентификатор 
03592.4.493 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

03592.4.493 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
девет три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
3694 кв.м.(три хиляди 
шестстотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

455
8 

5009 
21.01.2014 

5009 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Папратно, ПИ с 
идентификатор 03592.6.11 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.11 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка едно 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 45376 
кв.м.(четиридесет и 
пет хиляди триста 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 592.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

455
9 

5010 
21.01.2014 

5010 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Папратно, ПИ с 
идентификатор 03592.6.17 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.17 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка едно 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3991 
кв.м.(три хиляди 
деветстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 

140.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -ІХ(девета) 

" гр.София 

456
0 

5011 
21.01.2014 

5011 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Папратно, ПИ с 
идентификатор 03592.6.18 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.18 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка едно 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3910 
кв.м.(три хиляди 
деветстотин и десет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

137.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

456
1 

5012 
21.01.2014 

5012 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Дисаново, ПИ с 
идентификатор 03592.6.41 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.41 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка четири 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 2783 
кв.м.(две хиляди 
седемстотин 
осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 

108.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ(девета) 

456
2 

5014 
21.01.2014 

5014 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Дисаново, ПИ с 
идентификатор 03592.6.45 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.45 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка четири 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 815 
кв.м.(осемстотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

31.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

456
3 

5015 
21.01.2014 

5015 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Свети 
Спас, ПИ с идентификатор 
03592.6.46 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.46 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка четири 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1182 
кв.м.(хиляда сто 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

46.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

456
4 

5017 
21.01.2014 

5017 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Златковец, ПИ с 
идентификатор 03592.6.48 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.48 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка четири 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 22940 
кв.м.(двадесет и две 
хиляда деветстотин и 
четиридесет кв.м.) 

474.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

производство
" гр.София 

456
5 

5018 
21.01.2014 

5018 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Златковец, ПИ с 
идентификатор 03592.6.50 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.50 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка пет нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1034 
кв.м.(хиляда 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

36.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

456
6 

5019 
21.01.2014 

5019 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Златковец, ПИ с 
идентификатор 03592.6.51 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.51 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка пет едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3562 кв.м.(три 
хиляди петстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

125.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

456 5020 5020 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 16.50 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



7 21.01.2014 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Златковец, ПИ с 
идентификатор 03592.6.53 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

идентификатор 
03592.6.53 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка пет три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 795 
кв.м.(седемстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

456
8 

5021 
21.01.2014 

5021 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Златковец, ПИ с 
идентификатор 03592.6.55 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.55 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка пет пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3531 кв.м.(три 
хиляди петстотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земи 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

123.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

456
9 

5023 
21.01.2014 

5023 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.530 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.530 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет три 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 2220 
кв.м.(две хиляди 
двеста и двадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

315.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

457
0 

5024 
21.01.2014 

5024 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.525 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.525 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет две 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1933 
кв.м.(хиляда 
деветстотин 
тридесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

274.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

457
1 

5025 
21.01.2014 

5025 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Селище, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.70 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
051056 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.70 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 6880 
кв.м.(шест хиляди 
осемстотин и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

158.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

457
2 

5026 
21.01.2014 

5026 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1043 (нула 

119.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 



Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1043 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049020 

три пет девет две 
точка три точка едно 
нула четири три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5178 кв.м.(пет 
хиляди сто 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

457
3 

5027 
21.01.2014 

5027 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1035 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1035 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула три пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1309 кв.м.(хиляда 
триста и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

30.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

457
4 

5028 
21.01.2014 

5028 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1009 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1009 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула нула девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1222 
кв.м.(хиляда двеста 
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

82.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI(шеста) 

457
5 

5029 
27.01.2014 

5029 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Теменуга" № 1, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.2030 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ І-735, кв. 43 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

33/325(тридесет и 
три/триста двадесет 
и пет) идеални части 
от поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2030 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула три 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 325 
кв.м. (триста 
двадесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за ниско 
застрояване 

283.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД 
-47/12.06.201
4 г. с Пенка 
Стоянова 
Илиева и 
Божурка 
Стоянова 
Димитрова 

Заповед 
№ 308 от 
27.06.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Сгради, 
които 
попадат 
върху 
имота 
1. Сграда 
03592.502.
2030.1 със 
зстроена 
площ 68 
кв.м., брой 
етажи 2, 
птедназна
чение: 
Жилищна 
сграда, 
еднофами
лна 
2. Сграда 
03592.502.
2030.2 със 
застроена 
площ 33 
кв.м.., 
брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
хангар, 
депо, 
гараж 
3. Сграда 
03592.502.
2030.3 със 
застроена 
площ 7 
кв.м.., 
брой 
етажи 1, 
предназна



чение: 
селскосто
панска 
сграда 
4. Сграда 
03592.502.
2030.4 със 
застроена 
площ 33 
кв.м.., 
брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
хангар, 
депо, 
гараж 
5. Сграда 
03592.502.
2030.5със 
застроена 
площ 46 
кв.м.., 
брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
селскосто
панска 
сграда 

457
6 

5030 
27.01.2014 

5030 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Раковица" № 48, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1282 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ ІІІ-1282, кв. 2 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1282 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две осем 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 515 
кв.м. (петстотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за ниско 
застрояване 

4 429.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Стоян 
Веселинов 
Големинов 
съгл. Договор 
за отстъпено 
право на 
строеж от 
10.04.1968 г. , 
издаден от 
СОНС - Гара 
Белово 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
38/12.05.2014 
г. с Георги 
Стоянов 
Големинов и 
Владимир 
Стоянов 
Големинов 

Заповед 
№ 228 от 
19.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Сгради, 
които 
попадат 
върху 
имота 
1. Сграда 
03592.502.
1282.1 със 
застроена 
площ 59 
кв.м., брой 
етажи 2, 
предназна
чение: 



Жилищна 
сграда - 
еднофами
лна 
2. Сграда 
03592.502.
1282.2 със 
застроена 
площ 28 
кв.м., брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
Селскосто
панска 
сграда 
3. Сграда 
03592.502.
1282.3 със 
застроена 
площ   5 
кв.м., брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
Селскосто
панска 
сграда 
4. Сграда 
03592.502.
1282.4 със 
застроена 
площ 18 
кв.м., брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
Селскосто
панска 
сграда 
5. Сграда 
03592.502.
1282.5 със 
застроена 
площ 48 
кв.м., брой 
етажи 2, 
предназна
чение: 
Жилищна 



сграда - 
еднофами
лна 

457
7 

5031 
18.02.2014 

5031 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Орлово 
гнездо, ПИ с идентификатор 
03592.2.366 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.366 (нула три 
пет девет две точка 
две точка три шест 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1457 
кв.м.(хиляда 
четиристотин 
петдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
IV(четвърта) 

122.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

457
8 

5032 
18.02.2014 

5032 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
м. Божкова ливада, ПИ с 
идентификатор 03592.4.425 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.425 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
две пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
11735 
кв.м.(единадесет 
хиляди седемстотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

2112.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

457
9 

5033 
18.02.2014 

5033 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.271 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.271 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 

164.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   Заповед 
№ 666 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058062 

седем едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3369 кв.м.(три хиляди 
триста шестдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

Белово 
 

458
0 

5034 
18.02.2014 

5034 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.277 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.277 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
седем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 300 
кв.м.(триста кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

9.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 667 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

458
1 

5035 
18.02.2014 

5035 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Детковец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1303 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1303 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три нула три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1570 кв.м.(хиляда 
петстотин и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
недървопроизв. 
горска площ 

459.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 114 от 
13.03.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

458
2 

5036 
18.02.2014 

5036 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.285 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058076 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.285 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
осем пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
3509 кв.м.(три хиляди 
петстотин и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

100.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 668 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

458
3 

5037 
18.02.2014 

5037 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.290 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058081 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.290 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
девет нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1681 кв.м.(хиляди 
шестстотин 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

48.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 575 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

458
4 

5038 
18.02.2014 

5038 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.272 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.272 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
седем две) по КККР 
на гр. Белово с площ 

20.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   Заповед 
№ 574 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058063 

726 
кв.м.(седемстотин 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

458
5 

5039 
18.02.2014 

5039 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, м. Божкова ливада, ПИ 
с идентификатор 
03592.4.419 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.419 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
едно девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
16606 
кв.м.(шестнадесет 
хиляди шестстотин и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

2034.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

458
6 

5040 
18.02.2014 

5040 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, м. Божкова ливада, ПИ 
с идентификатор 
03592.4.420 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.420 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
две нула) по КККР на 
гр. Белово с площ 
33907 кв.м.(тридесет 
и три  хиляди 
деветстотин и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

4153.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

458
7 

5041 
18.02.2014 

5041 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, м. Биндерово дере, ПИ 
с идентификатор 
03592.3.1358 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
065086 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1358 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
три пет осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
12245 
кв.м.(дванадесет 
хиляди двеста 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - горска 
Начин на трайно 
ползване -друг вид 
недървопроизв. 
горска площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

3581.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

458
8 

5042 
18.02.2014 

5042 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, м.Божкова ливада, ПИ 
с идентификатор 
03592.4.423 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.423 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
две три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
52848 кв.м.(петдесет 
и две хиляди 
осемстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

6473.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

458
9 

5043 
18.02.2014 

5043 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
землище Белово с ЕКАТТЕ 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.269 (нула три 

27.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 122 от 
19.03.2014 



03592, м. Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.269 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058060 

пет девет две точка 
четири точка две 
шест девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
938 
кв.м.(деветстотин 
тридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

459
0 

5044 
18.02.2014 

5044 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
землище Белово с ЕКАТТЕ 
03592, м. Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.273 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058064 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.273 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
седем три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1331 кв.м.(хиляда 
триста тридесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

64.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 121 от 
19.03.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

459
1 

5045 
18.02.2014 

5045 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
землище Белово с ЕКАТТЕ 
03592, м. Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.274 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058065 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.274 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
седем четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1123 
кв.м.(хиляда сто 
двадесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

54.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 573 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

459
2 

5046 
18.02.2014 

5046 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
землище Белово с ЕКАТТЕ 
03592, м. Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.289 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058080 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.289 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
осем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1273 кв.м.(хиляда 
двеста седемдесет и 
трии кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

36.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 572 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

459
3 

5047 
18.02.2014 

5047 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
землище Белово с ЕКАТТЕ 
03592, м. Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.283 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058074 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.283 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
осем три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1424 кв.м.(хиляда 
четиристотин 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

40.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 571 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

459
4 

5048 
18.02.2014 

5048 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, м. Божкова ливада, ПИ 
с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.430 (нула три 
пет девет две точка 

2847.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



03592.4.430 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060025 

четири точка четири 
три нула) по КККР на 
гр. Белово с площ 
29058 кв.м.(двадесет 
и девет хиляди 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

459
5 

5049 
18.02.2014 

5049 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, м. Песъците, ПИ с 
идентификатор 03592.4.458 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
061017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.458 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
пет осем) по КККР на 
гр. Белово с площ 
28943 кв.м.(двадесет 
и осем хиляди 
деветстотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

2836.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

459
6 

5050 
18.02.2014 

5050 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Банския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.4.463 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
067003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.463 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
шест три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
433 
кв.м.(четиристотин 
тридесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

50.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 570 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

459
7 

5051 
18.02.2014 

5051 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.388 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059033 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.388 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
осем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
33 011 кв.м.(тридесет 
и три хиляди и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

759.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

459
8 

5052 
18.02.2014 

5052 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Попова лъка, имот № 
026093 по КВС. 

Имот № 026093 (нула 
две шест нула девет 
три) с площ 15.956 
дка (петнадесет 
хиляди деветстотин 
петдесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - изостав. 
тр. насаждения 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

4293.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

459
9 

5054 
18.02.2014 

5054 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Султанка, ПИ с 
идентификатор 03592.5.53 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000177 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.53 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка пет три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 27 237 
кв.м.(двадесет и 
седем хиляди двеста 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 

305.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

460
0 

5055 
18.02.2014 

5055 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Парнево, ПИ с 
идентификатор 03592.5.54 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000178 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.54 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка пет четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 11 943 
кв.м.(единадесет 
хиляди деветстотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

142.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

460
1 

5056 
18.02.2014 

5056 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Парнево, ПИ с 
идентификатор 03592.5.55 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000179 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.55 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка пет пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 212 829 
кв.м.(двеста и 
дванадесет хиляди 
осемстотин двадесет 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

4 160.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

460
2 

5059 
18.02.2014 

5059 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 

Поземлен имот с 
идентификатор 

32.30 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.4 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071004 

03592.8.4 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2 886 кв.м.(две 
хиляди осемстотин 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

460
3 

5062 
18.02.2014 

5062 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.8 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.8 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 7 329 
кв.м.(седем хиляди 
триста двадесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

134.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

460
4 

5063 
18.02.2014 

5063 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.9 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.9 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 9 646 
кв.м.(девет хиляди 
шестстотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

108.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

460
5 

5064 
18.02.2014 

5064 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.10 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.10 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 10 425 
кв.м.(десет хиляди 
четиристотин 
двадесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

191.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

460
6 

5065 
18.02.2014 

5065 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.12 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.12 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 36 672 
кв.м.(тридесет и шест 
хиляди шестстотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

674.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

460
7 

5066 
18.02.2014 

5066 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.14 
по КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.14 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно 

290.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071014 

четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 14 
020 
кв.м.(четиринадесет 
хиляди и двадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

460
8 

5068 
18.02.2014 

5068 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.16 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.16 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 19 600 
кв.м.(деветнадест 
хиляди и шестстотин 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

219.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

460
9 

5069 
18.02.2014 

5069 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.17 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071017 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.17 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 14 623 
кв.м.(четиринадесет 
хиляди и шестстотин 
двадесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

302.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

461
0 

5070 
18.02.2014 

5070 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.18 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.18 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 38 313 
кв.м.(тридесет и осем 
хиляди триста и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

793.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

461
1 

5072 
18.02.2014 

5072 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.22 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.22 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3 958 
кв.м.(три хиляди 
деветстотин 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

81.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

461
2 

5073 
18.02.2014 

5073 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.23 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.23 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 6 437 
кв.м.(шест хиляди 

133.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



071023 четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

461
3 

5074 
18.02.2014 

5074 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.25 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071025 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.25 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 16 626 
кв.м.(шестнадесет 
хиляди шестстотин 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

344.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

461
4 

5075 
18.02.2014 

5075 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Митириза, ПИ с 
идентификатор 03592.8.229 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000175 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.229 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две две 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 112 
948 кв.м.(сто и 
дванадесет хиляди 
деветстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 

1 423.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

461
5 

5076 
18.02.2014 

5076 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Султанка, ПИ с 
идентификатор 03592.8.230 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000176 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.230 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две три 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 209 
697 кв.м.(двеста и 
девет хиляди 
шестстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

2 642.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

461
6 

5079 
18.02.2014 

5079 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул. "Първа" 
№ 2В, УПИ ІV1, кв. 3 по ПУП 
на с. Сестримо - одобрен със 
Заповед №693 от 09.06.1986 
г. и Заповед №8 от 
07.01.2014 г. на кмета на 
община Белово за ЧИ 
ПУП-ПР 

УПИ ІV1(четири едно) 
с площ 575 
кв.м.(петстотин 
седемдесет и пет). 

2 472.50 лв. Договор за 
отстъпено 
право на 
Соня 
Георгиева 
Кръстева от 
27.04.1990 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
46/04.06.2014 
г. със Соня 
Георгиева 
Кръстева 

Заповед 
№ 345 от 
30.07.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

461
7 

5080 
18.02.2014 

5080 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул. "Първа" 
№ 2А, УПИ V1, кв. 3 по ПУП 
на с. Сестримо - одобрен със 
Заповед №693 от 09.06.1986 
г. и Заповед №8 от 
07.01.2014 г. на кмета на 
община Белово за ЧИ 
ПУП-ПР 

УПИ V1(пет едно) с 
площ 984 
кв.м.(деветстотин 
осемдесет и четири). 

4 231.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
АРД-70/05.08.
2014 г. с 
Николай 
Борисов 
Дангов 

Заповед 
№ 664 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

461
8 

5083 
07.03.2014 

5083 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.20 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.20 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 16 679 

345.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
071020 

кв.м.(шестнадесет 
хиляди шестстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

461
9 

5084 
07.03.2014 

5084 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.26 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071026 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.26 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 40 507 
кв.м.(четиридесет 
хиляди петстотин и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

510.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

462
0 

5085 
07.03.2014 

5085 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.27 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.27 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 23 270 
кв.м.(двадесет и три 
хиляди двеста и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

481.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ(девета) 

462
1 

5086 
07.03.2014 

5086 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.28 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.28 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3 361 
кв.м.(три хиляди 
триста шестдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

69.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

462
2 

5087 
07.03.2014 

5087 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.29 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.29 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3 705 
кв.м.(три хиляди 
седемстотин и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

76.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

462
3 

5088 
07.03.2014 

5088 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.30 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071030 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.30 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка три нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 9 778 
кв.м.(девет хиляди 
седемстотин 
седемдесет и осем 
кв.м.) 

202.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

" гр.София 

462
4 

5089 
07.03.2014 

5089 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.31 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071031 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.31 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка три едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1 428 
кв.м.(хиляда 
четиристотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

20.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

462
5 

5090 
07.03.2014 

5090 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.32 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.32 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка три две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 9 224 
кв.м.(девет хиляди 
двеста двадесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

190.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

462
6 

5091 
07.03.2014 

5091 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 

Поземлен имот с 
идентификатор 

722.50 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.35 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071035 

03592.8.35 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка три пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 31 414 
кв.м.(тридесет и една 
хиляди четиристотин 
и четиринадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

462
7 

5092 
07.03.2014 

5092 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.37 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.37 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка три 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 22 756 
кв.м.(двадесет и две 
хиляди седемстотин 
петдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

318.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

462
8 

5093 
07.03.2014 

5093 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.38 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.38 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка три осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2 171 
кв.м.(две хиляди сто 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

44.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

462
9 

5094 
07.03.2014 

5094 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.39 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071039 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.39 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка три девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 22 065 
кв.м.(двадесет и две 
хиляди шестдесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

278.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

463
0 

5095 
07.03.2014 

5095 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.40 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071040 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.40 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка четири 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 11 406 
кв.м.(единадесет 
хиляди четиристотин 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

236.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

463
1 

5096 
07.03.2014 

5096 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.41 
по КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.41 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка четири 

403.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071041 

едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 32 028 
кв.м.(тридесет и две 
хиляди двадесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

463
2 

5098 
07.03.2014 

5098 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.43 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071043 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.43 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка четири 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 399 
кв.м.( две хиляди 
триста деветдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

30.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

463
3 

5099 
07.03.2014 

5099 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.44 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071044 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.44 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка четири 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 1 
518 кв.м.(хиляда 
петстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

19.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

463
4 

5100 
07.03.2014 

5100 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.45 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071045 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.45 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка четири 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 9 420 
кв.м.(девет хиляди 
четиристотин и 
двадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

131.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

463
5 

5101 
07.03.2014 

5101 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.46 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071046 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.46 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка четири 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 10 018 
кв.м.(десет хиляди и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

207.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

463
6 

5102 
07.03.2014 

5102 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.47 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071047 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.47(нула три 
пет девет две точка 
осем точка четири 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 17 416 
кв.м.(седемнадесет 
хиляди четиристотин 
и шестнадесет кв.м.) 
Трайно 

360.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

" гр.София 

463
7 

5103 
07.03.2014 

5103 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.48 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071048 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.48(нула три 
пет девет две точка 
осем точка четири 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 296 
кв.м.(две хиляди 
двеста деветдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

32.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

463
8 

5104 
07.03.2014 

5104 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.49 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071049 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.49(нула три 
пет девет две точка 
осем точка четири 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 28 665 
кв.м.(двадесет и 
осем хиляди 
шестстотин 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

593.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

463
9 

5105 
07.03.2014 

5105 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 

Поземлен имот с 
идентификатор 

48.70 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.50 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071050 

03592.8.50(нула три 
пет девет две точка 
осем точка пет нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3 868 
кв.м.(три хиляди 
осемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

464
0 

5107 
07.03.2014 

5107 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.53 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.53(нула три 
пет девет две точка 
осем точка пет три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 104 512 
кв.м.(сто и четири 
хиляди петстотин и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

2 163.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

464
1 

5109 
18.03.2014 

5109 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.55 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071055 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.55 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка пет пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 4 082 
кв.м.(четири хиляди 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

51.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

464
2 

5110 
18.03.2014 

5110 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.56 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071056 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.56 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка пет шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 71 109 
кв.м.(седемдесет и 
една хиляди сто и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

896.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

464
3 

5111 
18.03.2014 

5111 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.58 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071058 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.58 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка пет осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 19 080 
кв.м.(деветнадесет 
хиляди и осемдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

395.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

464
4 

5113 
18.03.2014 

5113 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.61 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.61 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка шест 
едно) по КККР на гр. 

118.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071061 

Белово с площ 5 731 
кв.м.(пет хиляди 
седемстотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

464
5 

5114 
18.03.2014 

5114 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.62 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071062 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.62 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка шест две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2 076 
кв.м.(две хиляди и 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

43.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

464
6 

5115 
18.03.2014 

5115 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.63 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071063 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.63 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка шест три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 30 520 
кв.м.(тридесет 
хиляди петстотин и 
двадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 

384.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

464
7 

5116 
18.03.2014 

5116 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.64 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071064 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.64 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка шест 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 7 
980 кв.м.(седем 
хиляди деветстотин и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

146.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

464
8 

5117 
18.03.2014 

5117 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.65 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071065 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.65 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка шест пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 5 744 
кв.м.(пет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

72.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

464
9 

5119 
18.03.2014 

5119 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.67 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.67 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка шест 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 524 
кв.м.(две хиляди 
петстотин двадесет и 

52.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

465
0 

5121 
18.03.2014 

5121 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.69 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.69 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка шест 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 461 
кв.м.(две хиляди 
четиристотин 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

50.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

465
1 

5122 
18.03.2014 

5122 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.70 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071070 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.70 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка седем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 5 371 
кв.м.(пет хиляди 
триста седемдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

111.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

465 5123 5123 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 17.30 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



2 18.03.2014 Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.71 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071071 

идентификатор 
03592.8.71 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка седем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 838 
кв.м.(осемстотин 
тридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

465
3 

5124 
18.03.2014 

5124 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.72 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071072 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.72 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка седем 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 4 156 
кв.м.(четири хиляди 
сто петдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

86.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

465
4 

5125 
18.03.2014 

5125 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.73 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071073 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.73 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка седем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 912 
кв.м.(две хиляди 
деветстотин и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

36.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

465
5 

5126 
18.03.2014 

5126 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.74 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071074 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.74 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
498 
кв.м.(четиристотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

10.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

465
6 

5127 
18.03.2014 

5127 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.75 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071075 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.75 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка седем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 956 
кв.м.(деветстотин 
петдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

19.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

465
7 

5128 
18.03.2014 

5128 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.76 
по КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.76 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка седем 

82.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071076 

шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 6 576 
кв.м.(шест хиляди 
петстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

465
8 

5129 
18.03.2014 

5129 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.77 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071077 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.77 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка седем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 382 
кв.м.(две хиляди 
триста осемдесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

49.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

465
9 

5130 
18.03.2014 

5130 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.78 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071078 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.78 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка седем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 844 
кв.м.(осемстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 

17.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

466
0 

5132 
18.03.2014 

5132 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.80 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071080 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.80 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 529 
кв.м.(петстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

11.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

466
1 

5133 
04.04.2014 

5133 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.82 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071082 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.82 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка осем две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 5 518 
кв.м.(пет хиляди 
петстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

77.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

466
2 

5134 
04.04.2014 

5134 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.87 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071087 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.87 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка осем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 709 
кв.м.(седемстотин и 
девет кв.м.) 

14.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

466
3 

5136 
04.04.2014 

5136 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.90 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071090 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.90 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка девет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 10 412 
кв.м.(десет хиляди 
четиристотин и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

215.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

466
4 

5138 
04.04.2014 

5138 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.93 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071093 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.93 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка девет три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1013 
кв.м.(хиляда и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

466
5 

5139 
04.04.2014 

5139 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.97 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.97 (нула три 
пет девет две точка 

1 004.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071097 

осем точка девет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 48 519 
кв.м.(четиридесет и 
осем хиляди 
петстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

на община 
Белово 
 

466
6 

5140 
04.04.2014 

5140 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.103 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071103 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.103 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно нула 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 5 473 
кв.м.(пет хиляди 
четиристотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

113.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

466
7 

5144 
04.04.2014 

5144 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.111 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071111 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.111 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно едно 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 302 
кв.м.(хиляда триста и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

24.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

466
8 

5145 
04.04.2014 

5145 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.112 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071112 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.112 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно едно 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 7 638 
кв.м.(седем хиляда 
шестстотин тридесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

96.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

466
9 

5146 
04.04.2014 

5146 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.116 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071116 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.116 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 726 
кв.м.(седемстотин 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

13.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

467
0 

5148 
04.04.2014 

5148 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.119 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.119 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно едно 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 902 
кв.м.(деветстотин и 

16.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



071119 два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

467
1 

5149 
04.04.2014 

5149 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.120 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071120 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.120 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно две 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 436 
кв.м.(хиляда 
четиристотин 
тридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

26.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

467
2 

5150 
04.04.2014 

5150 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.121 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071121 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.121 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно две 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 118 
кв.м.(две хиляди сто 
и осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

39.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

467
3 

5151 
04.04.2014 

5151 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 

Поземлен имот с 
идентификатор 

22.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 645 от 



Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.122 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071122 

03592.8.122(нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно две 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 196 
кв.м.(хиляда сто 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

467
4 

5152 
04.04.2014 

5152 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.123 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071123 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.123(нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно две 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 137 
кв.м.(две хиляди сто 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

39.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

467
5 

5153 
04.04.2014 

5153 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.124 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071124 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.124(нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
530 кв.м.(петстотин и 
тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

9.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

467
6 

5155 
04.04.2014 

5155 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.126 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071126 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.126(нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно две 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 422 
кв.м.(две хиляди 
четиристотин 
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

44.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

467
7 

5156 
04.04.2014 

5156 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.127 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071127 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.127(нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно две 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 814 
кв.м.(хиляда 
осемстотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

33.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

467
8 

5157 
04.04.2014 

5157 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.128 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.128(нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно две 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 484 
кв.м.(хиляда 

34.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



071128 четиристотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

467
9 

5158 
04.04.2014 

5158 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.132 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071132 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.132(нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно три 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 213 
кв.м.(двеста и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

4.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

468
0 

5160 
04.04.2014 

5160 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.142 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071142 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.142(нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно 
четири две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2 196 кв.м.(две 
хиляди сто 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

27.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



468
1 

5161 
04.04.2014 

5161 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Яденица, ПИ с 
идентификатор 03592.8.214 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
073001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.214(нула три 
пет девет две точка 
осем точка две едно 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
676 кв.м.(шестстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

14.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

468
2 

5162 
04.04.2014 

5162 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Яденица, ПИ с 
идентификатор 03592.8.215 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
073002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.215(нула три 
пет девет две точка 
осем точка две едно 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 547 
кв.м.(две хиляди 
петстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

32.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

468
3 

5163 
04.04.2014 

5163 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Яденица, ПИ с 
идентификатор 03592.8.216 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
073003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.216(нула три 
пет девет две точка 
осем точка две едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 562 
кв.м.(петстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 

11.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

" гр.София 

468
4 

5164 
04.04.2014 

5164 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Яденица, ПИ с 
идентификатор 03592.8.217 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
073004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.217(нула три 
пет девет две точка 
осем точка две едно 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 719 
кв.м.(хиляда 
седемстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

21.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

468
5 

5165 
04.04.2014 

5165 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Яденица, ПИ с 
идентификатор 03592.8.218 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
073005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.218(нула три 
пет девет две точка 
осем точка две едно 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 508 
кв.м.(петстотин и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

6.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

468
6 

5166 
04.04.2014 

5166 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Яденица, ПИ с 
идентификатор 03592.8.219 
по КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.219(нула три 
пет девет две точка 
осем точка две едно 

31.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 



одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
073006 

девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 518 
кв.м.(хиляда 
петстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Белово 
 

468
7 

5168 
04.04.2014 

5168 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Яденица, ПИ с 
идентификатор 03592.8.221 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
073008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.221(нула три 
пет девет две точка 
осем точка две две 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 486 
кв.м.(четиристотин 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

10.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

468
8 

5169 
04.04.2014 

5169 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
ул. "Свети Климент 
Охридски" , ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1611 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ V-1215, кв. 10 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1611 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест едно 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 55 
кв.м. (петдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - 
незастроен имот за 

602.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с АРД - 
95/29.09.2014 
г. 

Заповед 
№ 662 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



жилищни нужди 

468
9 

5170 
04.04.2014 

5170 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.379 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.379 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
седем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
11 799 
кв.м.(единадесет 
хиляди седемстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

339.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

469
0 

5171 
04.04.2014 

5171 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.378 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059023 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.378 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
седем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
36 174 кв.м.(тридесет 
и шест хиляди сто 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 040.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

469
1 

5172 
04.04.2014 

5172 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.376 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.376 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка три 
седем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
18 368 

528.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



059021 кв.м.(осмнадесет 
хиляди триста 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

469
2 

5173 
04.04.2014 

5173 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Равнищата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.356 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
059001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.356 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка три пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 26 877 
кв.м.(двадесет и 
шест хиляди 
осемстотин 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

772.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

469
3 

5174 
04.04.2014 

5174 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.286 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058077 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.286 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две 
осем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
16 637 
кв.м.(шестнадесет 
хиляди шестстотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

478.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

469
4 

5175 
04.04.2014 

5175 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.4.255 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
058046 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.255 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка две пет 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 48 028 
кв.м.(четиридесет и 
осем хиляди 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 491.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

469
5 

5176 
04.04.2014 

5176 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.1429 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, изенени 
със Заповед 
КД-14-13-388/30.11.2012 г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик, бивш имот 
054108, стар идентификатор 
03592.3.1220 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1429  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
четири две девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3 792 кв.м. (три 
хиляди седемстотин 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

109.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

469
6 

5177 
04.04.2014 

5177 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІ- "За 
трафопост", кв. 31 по ПУП на 
с. Габровица - одобрен със 
Заповед № 248/1998 г. и 

УПИ ІІ(две) - "За 
трафопост" с площ 20 
кв.м.(двадесет кв.м.) 

42.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 

    
Учредено 
право на 
строеж на 
"ЕВН 



Заповед № 452 от 25.09.2013 
г. на кмета на община 
Белово за ЧИ на ПУП-ПР 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

България 
Електрора
зпределен
ие" съгл 
Договор 
АРД - 
30/26.03.2
015 г. 

469
7 

5178 
24.04.2014 

5178 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Яденица, ПИ с 
идентификатор 03592.8.228 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000173 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.228 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две две 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 196 
234 кв.м.(сто 
деветдесет и шест 
хиляди двеста 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

6 887.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

469
8 

5180 
24.04.2014 

5180 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.245 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000235 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.245 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две 
четири пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
3 210 кв.м.(три 
хиляди двеста и 
десет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

100.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



469
9 

5182 
24.04.2014 

5182 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Орлово гнездо, ПИ с 
идентификатор 03592.2.361 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.361 (нула три 
пет девет две точка 
две точка три шест 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 6 672 
кв.м.(шест хиляди 
шестстотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

1 717.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

470
0 

5183 
24.04.2014 

5183 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Орлово гнездо, ПИ с 
идентификатор 03592.2.390 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
026032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.390 (нула три 
пет девет две точка 
две точка три девет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 715 
кв.м.(хиляда 
седемстотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

144.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

470
1 

5184 
24.04.2014 

5184 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Билото, ПИ с идентификатор 
03592.2.803 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.803 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем нула 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 3 976 
кв.м.(три хиляди 

193.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



028041 деветстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

470
2 

5185 
24.04.2014 

5185 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Билото, ПИ с идентификатор 
03592.2.804 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028042 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.804 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем нула 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 3 
465 кв.м.(три хиляди 
четиристотин 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

99.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

470
3 

5186 
24.04.2014 

5186 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Билото, ПИ с идентификатор 
03592.2.893 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028132 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.893 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем девет 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 3 300 
кв.м.(три хиляди и 
триста кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 

94.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ(девета) 

470
4 

5187 
24.04.2014 

5187 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Билото, ПИ с идентификатор 
03592.2.895 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028134 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.895 (нула три 
пет девет две точка 
две точка осем девет 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 3 784 
кв.м.(три хиляди 
седемстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

108.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

470
5 

5188 
24.04.2014 

5188 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Билото, ПИ с идентификатор 
03592.2.900 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028139 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.900 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет нула 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 682 
кв.м.(хиляда 
шестстотин 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

82.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

470
6 

5189 
24.04.2014 

5189 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Кутела, ПИ с идентификатор 
03592.3.1408 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1408 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
четири нула осем ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 301 

258.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



029077 кв.м.(хиляда триста и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

470
7 

5190 
24.04.2014 

5190 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. Долно 
батале, ПИ с идентификатор 
03592.3.304 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
040006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.304 (нула три 
пет девет две точка 
три точка три нула 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 88 
700 кв.м.(осемдесет и 
осем хиляди и 
седемстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

1 366.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

470
8 

5191 
24.04.2014 

5191 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1028 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
049003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1028 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула две осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 270 960 
кв.м.(двеста и 
седемдесет хиляди 
деветстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 

6 232.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

470
9 

5192 
24.04.2014 

5192 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Равняка, ПИ с 
идентификатор 03592.4.161 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
057056 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.161 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка едно 
шест едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
10 897 кв.м.(десет 
хиляди осемстотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

2 451.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

471
0 

5193 
24.04.2014 

5193 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Божкова ливада, ПИ с 
идентификатор 03592.4.432 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.432 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
три две) по КККР на 
гр. Белово с площ 32 
641 кв.м.(тридесет и 
две хиляди 
шестстотин 
четиридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

3 198.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

471
1 

5194 
24.04.2014 

5194 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Божкова ливада, ПИ с 
идентификатор 03592.4.438 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.438 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
три осем) по КККР на 

190.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060033 

гр. Белово с площ 1 
557 кв.м.(хиляда 
петстотин петдесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

 

471
2 

5195 
24.04.2014 

5195 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Божкова ливада, ПИ с 
идентификатор 03592.4.439 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
060034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.439 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
три девет) по КККР на 
гр. Белово с площ 2 
436 кв.м.(две хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

548.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

471
3 

5196 
24.04.2014 

5196 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Сухата чешма, ПИ с 
идентификатор 03592.4.515 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062019 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.515 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет 
едно пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 1 
280 кв.м.(хиляда 
двеста и осемдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 

329.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



храсти в зем. земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

471
4 

5197 
24.04.2014 

5197 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Сухата чешма, ПИ с 
идентификатор 03592.4.535 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062039 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.535 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет три 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 5 089 
кв.м.(пет хиляди 
осемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

722.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

471
5 

5198 
24.04.2014 

5198 с. Дъбравите, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул. 
"Шестнадесета" № 32, УПИ  
XV- "За жилищно 
строителство", кв. 15 по ПУП 
на с. Дъбравите - одобрен 
със Заповед № 129/1971 г. и 
Заповед № 110 от 13.03.2014 
г. на кмета на община 
Белово за ЧИ на ПУП-ПР 

УПИ XV(петнадесет) - 
"За жилищно 
строителство" с площ 
748 
кв.м.(седемстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 

1 795.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
18.09.2015 г., 
с Вх.рег.№ 
9885 от 
05.10.2015 г. 
на СВ - 
Пазарджик, 
акт 106, том 
34, 
дв.вх.р.9885 с 
купувач 
Йорданка 
Ангелова 
Стоянова 

Заповед 
№ 382 от 
12.10.2015 
г. на ВрИД 
кмета на 
община 
Белово 
 

471
6 

5199 
08.05.2014 

5199 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
ул. "Раковица", ет. 0 , сграда 
2 в ПИ с идентификатор 
03592.502.9682 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК 
последно изменение със 

Самостоятелен обект 
в сграда с 
идентификатор 
03592.502.9682.2.2 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет шест 
осем две точка две 
точка две) по КККР на 

1 290.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с вх. рег. 
№ 3737, акт 
38, том 14, 
Рег. 3757 на 
17.04.2015 г. 
на СВ 
Пазарджик 

Заповед 
№ 104 от 
28.04.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Заповед 
КД-14-13-438/21.10.2013 г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик 

гр. Белово с площ 20 
кв.м. (двадесет кв.м.) 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект - друг вид 
самостоятелен обект 
Сграда 2 е на един 
надземен етаж 
Година на 
построяване - 1972 
г.(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и втора 
год.) 

собственост 

471
7 

5202 
07.07.2014 

5202 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
м.Кутела, ПИ с 
идентификатор 03592.2.1004 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 000039 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.1004 (нула 
три пет девет две 
точка две точка едно 
нула нула четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 38 251 кв.м. 
(тридесет и осем 
хиляди двеста 
петдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - Ниско 
застрояване(до 10 m) 

98 687.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 499 от 
07.11.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

471
8 

5203 
07.07.2014 

5203 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Песъците, ПИ с 
идентификатор 03592.4.453 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
061012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.453 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка четири 
пет три) по КККР на 
гр. Белово с площ 12 
163 кв.м.(дванадесет 
хиляди сто 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

1 192.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

471
9 

5204 
07.07.2014 

5204 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. Света 
Петка, ПИ с идентификатор 
03592.5.28 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
088013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.28 (нула три 
пет девет две точка 
пет точка две осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 234 
кв.м.(двеста 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
земеделска земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

2.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 211 от 
31.07.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

472
0 

5205 
07.07.2014 

5205 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Голямо Белово, 
п.к.4473, ул. "Юндола", ПИ с 
идентификатор 
15802.504.406 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
15802.504.406 (едно 
пет осем нула две 
точка пет нула четири 
точка четири нула 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 251 
кв.м. (двеста 
петдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - 
незастроен имот за 
жилищни нужди 

602.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

472
1 

5206 
07.07.2014 

5206 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
ул. "Алеко Константинов", ПИ 
с идентификатор 
03592.502.1643 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1643 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 

34 779.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   Заповед 
№ 248 от 
20.07.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот УПИ ХХІІІ - 
Озеленяване, кв. 51 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

четири три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1 169 кв.м. (хиляда 
сто шестдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени площи 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.1643.2(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
четири три точка две) 
застроена площ 1 
кв.м.(един кв.м.) 
Предназначение: 
селскостопанска 
сграда 
Година на 
построяване - 1982 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и втора г.) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.1643.3(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
четири три точка три) 
застроена площ 145 
кв.м.(сто четиридесет 
и пет кв.м.) 
Предназначение: 
сграда за търговия 
Година на 
построяване - 1982 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и втора г.) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.1643.5(нул
а три пет девет две 

15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 



точка пет нула две 
точка едно шест 
четири три точка пет) 
застроена площ 35 
кв.м.(тридесет и пет 
кв.м.) 
Предназначение: 
селскостопанска 
сграда 
Година на 
построяване - 1975 
г.(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и пета г.) 

472
2 

5207 
04.08.2014 

5207 с. Мененкьово, ул. Първа" №  
80, общ.Белово, обл. 
Пазарджик, УПИ ХV-56, кв. 8 
по ПУП на с. Мененкьово - 
одобрен със Заповед № 
202/2005 г. 

УПИ 
ХV(петнадесет)-56(п
етдесет и шест) с 
площ 782.23 кв.м. 
(седемстотин 
осемдесет и два кв.м. 
и двадесет и три кв. 
см), находящ се в кв. 
8(осем). 

3 363.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Асен 
Данаилов 
Ангелов съгл. 
АДС № 41 от 
30.07.1962 г. 

    
Построени
те в УПИ 
УПИ 
ХV-56, кв. 
8 по ПУП 
на с. 
Мененкьо
во сгради, 
а именно: 
МЖ със 
ЗП - 87 
кв.м. 
МЖ със 
ЗП - 4 
кв.м.  
МЖ със 
ЗП - 21 
кв.м. 
МС  със 
ЗП - 38 
кв.м. са 
собствено
ст на 
Латинка 
Асенова 
Щинкова, 
съгл. 
Нотариал
ен акт № 
16, т. І, 
рег. № 
971, нот. 
дело № 
12/2014 г. 

472 5209 5209 обл. Пазарджик, Придаваема част от 1 410.40 лв. Имотът се    Заповед 



3 25.08.2014 общ.Белово, с. Сестримо, ул. 
Първа" №  109,  УПИ ІX-613, 
кв. 65 по ПУП на с. Сестримо 
- одобрен със Заповед № 
693/09.06.1986 г. 

ПИ с пл. № 
614(шестстотин и 
четиринадесет) с 
площ 328 
кв.м.(триста 
двадесет и осем 
кв.м.) към УПИ 
ІХ(девет)-613(шестст
отин и тринадесет) 
целият с площ 1 078 
кв.м. (хиляда 
седемдесет и осем 
кв.м.), находящ се в 
кв. 65(шестдесет и 
пет). 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

№ 597 от 
09.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
ПИ с пл.№ 
613 в кв. 
65 по ПУП 
на с. 
Сестримо 
е 
собствено
ст на 
Стефана 
Иванова 
Дескова, 
съгл. НА   
№ 193, 
том ІІІ, рег.  
№ 5523, 
нот.дело  
№ 
545/2011 г. 
и НА  № 9, 
том V, рег.  
№ 7338, 
нот.дело  
№ 
737/2011 г. 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6789/17.
06.2021 

472
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5210 
12.09.2014 

5210 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Валога, имот № 001020 по 
КВС. 

Имот № 001020 (нула 
нула едно нула две 
нула) с площ 277.137 
дка (двеста 
седемдесет и седем 
хиляди сто тридесет 
и седем кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

4 461.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

472
5 

5211 
12.09.2014 

5211 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 002001 (нула 
нула две нула нула 

53.50 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 129 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Висока могила, имот № 
002001 по КВС. 

едно) с площ 3.320 
дка (три хиляди 
триста и двадесет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - ерозирана 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

472
6 

5212 
12.09.2014 

5212 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Папратливец, имот № 
003008 по КВС. 

Имот № 003008 (нула 
нула три нула нула 
осем) с площ 44.099 
дка (четиридесет и 
четири хиляди и 
деветдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

710.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

472
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5213 
12.09.2014 

5213 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Висока могила, имот № 
003009 по КВС. 

Имот № 003009 (нула 
нула три нула нула 
девет) с площ 11.515 
дка (единадесет 
хиляди петстотин и 
петнадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

185.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

472
8 

5214 
12.09.2014 

5214 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Папратливец, имот № 
003012 по КВС. 

Имот № 003012 (нула 
нула три нула едно 
две) с площ 4.069 дка 
(четири хиляди 
шестдесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

65.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



472
9 

5215 
12.09.2014 

5215 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Папратливец, имот № 
003015 по КВС. 

Имот № 003015 (нула 
нула три нула едно 
пет) с площ 109.839 
дка (сто и девет 
хиляди осемстотин 
тридесет и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

2 021.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

473
0 

5216 
12.09.2014 

5216 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Криви ниви, имот № 
003018 по КВС. 

Имот № 003018 (нула 
нула три нула едно 
осем) с площ 0.944 
дка (деветстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -V (пета) 

64.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

473
1 

5217 
12.09.2014 

5217 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Огорелица, имот № 003021 
по КВС. 

Имот № 003021 (нула 
нула три нула две 
едно) с площ 124.498 
дка (сто двадесет и 
четири хиляди 
четиристотин 
деветдесет и осем 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

2 577.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

473
2 

5218 
12.09.2014 

5218 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Папратливец, имот № 
003022 по КВС. 

Имот № 003022 (нула 
нула три нула две 
две) с площ 85.372 
дка (осемдесет и пет 
хиляди триста 
седемдесет и два 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива 

1 767.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

473
3 

5219 
12.09.2014 

5219 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 006010 по 
КВС. 

Имот № 006010 (нула 
нула шест нула едно 
нула) с площ 525.866 
дка (петстотин 
двадесет и пет 
хиляди осемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

10 885.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

473
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5220 
12.09.2014 

5220 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007012 по 
КВС. 

Имот № 007012 (нула 
нула седем нула 
едно две) с площ 
1.254 дка ( хиляда 
двеста петдесет и 
четири кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

26.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

473
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5221 
12.09.2014 

5221 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007019 по 
КВС. 

Имот № 007019 (нула 
нула седем нула 
едно девет) с площ 
1.199 дка ( хиляда сто 
деветдесет  и девет 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

24.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

473
6 

5222 
12.09.2014 

5222 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007021 по 
КВС. 

Имот № 007021 (нула 
нула седем нула две 
едно) с площ 16.623 
дка ( шестнадесет 
хиляда шестстотин 
двадесет и три кв.м.)  
Начин на трайно 

344.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

473
7 

5223 
12.09.2014 

5223 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007022 по 
КВС. 

Имот № 007022 (нула 
нула седем нула две 
две) с площ 19.621 
дка (деветнадесет 
хиляда шестстотин 
двадесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

406.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

473
8 

5224 
12.09.2014 

5224 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007031 по 
КВС. 

Имот № 007031 (нула 
нула седем нула три 
едно) с площ 132.533 
дка (сто тридесет и 
две хиляда петстотин 
тридесет и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

2 743.40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

473
9 

5225 
12.09.2014 

5225 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007033 по 
КВС. 

Имот № 007033 (нула 
нула седем нула три 
три) с площ 9.366 дка 
(девет хиляди триста 
шестдесет и шест 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

193.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

474
0 

5226 
12.09.2014 

5226 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007040 по 
КВС. 

Имот № 007040 (нула 
нула седем нула 
четири нула) с площ 
8.164 дка (осем 
хиляди сто 

169.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 



шестдесет и четири 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Белово 
 

474
1 

5227 
12.09.2014 

5227 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Локви, имот № 007041 по 
КВС. 

Имот № 007041 (нула 
нула седем нула 
четири едно) с площ 
171.833 дка (сто 
седемдесет и една  
хиляди осемстотин 
тридесет и три кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

3 556.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

474
2 

5228 
12.09.2014 

5228 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Поличката, имот № 008039 
по КВС. 

Имот № 008039 (нула 
нула осем нула три 
девет) с площ 6.683 
дка (шест  хиляди 
шестстотин 
осемдесет и три 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

589.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

474
3 

5229 
12.09.2014 

5229 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гайтаница, имот № 009012 
по КВС. 

Имот № 009012 (нула 
нула девет нула едно 
две) с площ 2.591 дка 
(две  хиляди 
петстотин 
деветдесет и един 
кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива- 
малом. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

228.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

474
4 

5230 
12.09.2014 

5230 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 010034 (нула 
едно нула нула три 

163.20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 129 от 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гайтаница, имот № 010034 
по КВС. 

четири) с площ 1.514 
дка (хиляда 
петстотин и 
четиринадесет кв.м.)  
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива- 
малом. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

474
5 

5231 
12.09.2014 

5231 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 010053 
по КВС. 

Имот № 010053 (нула 
едно нула нула пет 
три) с площ 0.711 дка 
(седемстотин и 
единадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива- 
малом. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

62.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

474
6 

5232 
12.09.2014 

5232 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 010064 
по КВС. 

Имот № 010064 (нула 
едно нула нула шест 
четири) с площ 0.419 
дка (четиристотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива- 
малом. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

37.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

474
7 

5233 
12.09.2014 

5233 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Каракас, имот № 016036 по 
КВС. 

Имот № 016036 (нула 
едно шест нула три 
шест) с площ 7.223 
дка (седем хиляди 
двеста двадесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

707.90лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



474
8 

5234 
12.09.2014 

5234 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Каракас, имот № 020033 по 
КВС. 

Имот № 020033 (нула 
две нула нула три 
три) с площ 22.791 
дка (двадесет и две 
хиляди седемстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

524.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

474
9 

5235 
12.09.2014 

5235 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бранковец, имот № 023006 
по КВС. 

Имот № 023006 (нула 
две три нула нула 
шест) с площ 413.241 
дка (четиристотин и 
тринадесет хиляди 
двеста четиридесет и 
един кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

9 979.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

475
0 

5236 
12.09.2014 

5236 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бранковец, имот № 023008 
по КВС. 

Имот № 023008(нула 
две три нула нула 
осем) с площ 26.078 
дка (двадесет и шест 
хиляди и седемдесет 
и осем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

629.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

475
1 

5237 
12.09.2014 

5237 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бранковец, имот № 023011 
по КВС. 

Имот № 023011 (нула 
две три нула едно 
едно) с площ 26.635 
дка (двадесет и шест 
хиляди шестстотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 

643.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ (девета) по вписвания 
Пазарджик 

475
2 

5238 
12.09.2014 

5238 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба, имот № 024011 по 
КВС. 

Имот № 024011 (нула 
две четири нула едно 
едно) с площ 111.419 
дка (сто и единадесет 
хиляди четиристотин 
и деветнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

2690,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

475
3 

5239 
12.09.2014 

5239 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гроба, имот № 024012 по 
КВС. 

Имот № 024012 (нула 
две четири нула едно 
две) с площ 18.199 
дка (осемнадесет 
хиляди сто 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

334.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

475
4 

5240 
12.09.2014 

5240 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бела вода, имот № 026099 
по КВС. 

Имот № 026099 (нула 
две шест нула девет 
девет) с площ 3.508 
дка (три хиляди 
петстотин и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива - 
малом. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IV 
(четвърта) 

520.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

475
5 

5241 
12.09.2014 

5241 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Горно селище, имот № 
027050 по КВС. 

Имот № 027050 (нула 
две седем нула пет 
нула) с площ 16.282 
дка (шестнадест 
хиляди двеста 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 

1675.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - 
изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V (пета) 

общинска 
собственост 

193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

475
6 

5242 
12.09.2014 

5242 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Свети Спас, имот № 
033005 по КВС. 

Имот № 033005 (нула 
три три нула нула 
пет) с площ 11.297 
дка (единадесет 
хиляди двеста 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

415.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

475
7 

5243 
12.09.2014 

5243 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Койлото, имот № 035004 
по КВС. 

Имот № 035004 (нула 
три пет нула нула 
четири) с площ 
17.848 дка 
(седемнадесет 
хиляди осемстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

655.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

475
8 

5244 
12.09.2014 

5244 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Койлото, имот № 035009 
по КВС. 

Имот № 035009 (нула 
три пет нула нула 
девет) с площ 85.745 
дка (осемдесет и пет 
хиляди седемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

3 151.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

475
9 

5245 
12.09.2014 

5245 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037004 по КВС. 

Имот № 037004 (нула 
три седем нула нула 
четири) с площ 
147.450 дка (сто 
четиридесет и седем 

5 418.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 



хиляди четиристотин 
и петдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Белово 
 

476
0 

5246 
12.09.2014 

5246 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Смръдльо, имот № 037005 
по КВС. 

Имот № 037005 (нула 
три седем нула нула 
пет) с площ 16.816 
дка (шестнадесет 
хиляди осемстотин и 
шестнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

559.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

476
1 

5247 
12.09.2014 

5247 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Радичовец, имот № 
037030 по КВС. 

Имот № 037030 (нула 
три седем нула три 
нула) с площ 39.444 
дка (тридесет и девет 
хиляди четиристотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

1 311.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

476
2 

5248 
12.09.2014 

5248 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Бобков ореш, имот № 
030110 по КВС. 

Имот № 030110 (нула 
три нула едно едно 
нула) с площ 91.984 
дка (деветдесет и 
една хиляди 
деветстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 
ІV(четвърта) 

9 492.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

476 5249 5249 обл. Пазарджик, общ. Имот № 039037 (нула 1 156.60 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



3 12.09.2014 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Смръдльо, имот № 039037 
по КВС. 

три девет нула три 
седем) с площ 47.891 
дка (четиридесет и 
седем хиляди 
осемстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

476
4 

5250 
12.09.2014 

5250 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Денина ябълка, имот № 
039077 по КВС. 

Имот № 039077 (нула 
три девет нула седем 
седем) с площ 39.979 
дка (тридесет и девет 
хиляди деветстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

735.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

476
5 

5251 
12.09.2014 

5251 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Денина ябълка, имот № 
039081 по КВС. 

Имот № 039081(нула 
три девет нула осем 
едно) с площ 21.782 
дка (двадесет и една 
хиляди седемстотин 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

400.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

476
6 

5252 
12.09.2014 

5252 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040008 по КВС. 

Имот № 040008(нула 
четири нула нула 
нула осем) с площ 
18.002 дка 
(осемнадест хиляди и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива - 
малом. 
Категория на земята 

393.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

по вписвания 
Пазарджик 

476
7 

5253 
12.09.2014 

5253 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040011 по КВС. 

Имот № 040011(нула 
четири нула нула 
едно едно) с площ 
35.700 дка (тридесет 
и пет хиляди и 
седемстотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

780.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

476
8 

5254 
12.09.2014 

5254 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040013 по КВС. 

Имот № 040013(нула 
четири нула нула 
едно три) с площ 
28.213 дка (двадесет 
и осем хиляди двеста 
и тринадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

519.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

476
9 

5255 
12.09.2014 

5255 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Спасова черква, имот № 
041002 по КВС. 

Имот № 041002(нула 
четири едно нула 
нула две) с площ 
11.898 дка 
(единадесет хиляди 
осемстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

260.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

477
0 

5256 
12.09.2014 

5256 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Спасова черква, имот № 
041004 по КВС. 

Имот № 041004(нула 
четири едно нула 
нула четири) с площ 
16.200 дка 
(шестнадесет хиляди 
и двеста кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 

354.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинска 
собственост 

193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

477
1 

5257 
12.09.2014 

5257 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Спасова черква, имот № 
041006 по КВС. 

Имот № 041006(нула 
четири едно нула 
нула шест) с площ 
21.795 дка (двадесет 
и една хиляди 
седемстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

401.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

477
2 

5258 
12.09.2014 

5258 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043010 
по КВС. 

Имот № 043010(нула 
четири три нула едно 
нула) с площ 26.976 
дка (двадесет и шест 
хиляди деветстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

496.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

477
3 

5259 
12.09.2014 

5259 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043027 
по КВС. 

Имот № 043027(нула 
четири три нула две 
седем) с площ 17.836 
дка (седемнадесет 
хиляди осемстотин 
тридесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

328.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

477
4 

5260 
12.09.2014 

5260 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пуалица, имот № 044005 
по КВС. 

Имот № 044005(нула 
четири четири нула 
нула пет) с площ 
22.817 дка (двадесет 
и две хиляди 

419.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 



осемстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Белово 
 

477
5 

5261 
12.09.2014 

5261 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пуалица, имот № 044007 
по КВС. 

Имот № 044007(нула 
четири четири нула 
нула седем) с площ 
13.070 дка 
(тринадесет хиляди и 
седемдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

240.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

477
6 

5262 
12.09.2014 

5262 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пуалица, имот № 044017 
по КВС. 

Имот № 044017(нула 
четири четири нула 
едно седем) с площ 
17.554 дка 
(седемнадесет 
хиляди  петстотин 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

323.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

477
7 

5263 
12.09.2014 

5263 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Клена, имот № 029007 по 
КВС. 

Имот № 029007(нула 
две девет нула нула 
седем) с площ 24.158 
дка (двадесет и 
четири хиляди  сто 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - V(пета) 

2367.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

477
8 

5264 
12.09.2014 

5264 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 031009(нула 
три едно нула нула 

1528.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 129 от 



Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Каси рът, имот № 031009 
по КВС. 

девет) с площ 66.434 
дка (шестдесет и 
шест хиляди 
четиристотин 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване 
-изоставена нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

477
9 

5265 
12.09.2014 

5265 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Мемишица, имот № 
045004 по КВС. 

Имот № 045004(нула 
четири пет нула нула 
четири) с площ 
11.049 дка 
(единадесет хиляди и 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

254.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

478
0 

5266 
12.09.2014 

5266 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Мемишица, имот № 
045006 по КВС. 

Имот № 045006(нула 
четири пет нула нула 
шест) с площ 120.886 
дка (сто и двадесет 
хиляди осемстотин 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX(девета) 

2 780.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

478
1 

5267 
12.09.2014 

5267 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Джамбазки валог, имот № 
045096 по КВС. 

Имот № 045096(нула 
четири пет нула 
девет шест) с площ 
80.400 дка 
(осемдесет хиляди и 
четиристотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

2 251.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Пазарджик 

478
2 

5268 
12.09.2014 

5268 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Белмекен, имот № 047021 
по КВС. 

Имот № 047021(нула 
четири седем нула 
две едно) с площ 
82.037 дка 
(осемдесет и две 
хиляди тридесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VIII(осма) 

2 871.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

478
3 

5269 
12.09.2014 

5269 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Косовица, имот № 000154 
по КВС. 

Имот № 000154 (нула 
нула нула едно пет 
четири) с площ 4.729 
дка (четири хиляди 
седемстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

125.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

478
4 

5270 
12.09.2014 

5270 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
000169 по КВС. 

Имот № 000169 (нула 
нула нула едно шест 
девет) с площ 4.243 
дка (четири хиляди 
двеста четиридесет и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

395.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

478
5 

5271 
12.09.2014 

5271 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Сапункьовец, имот № 
000416 по КВС. 

Имот № 000416 (нула 
нула нула четири 
едно шест) с площ 
1.632 дка (хиляда 
шестотин тридесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 

45.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

478
6 

5272 
12.09.2014 

5272 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Шумановец, имот № 
000436 по КВС. 

Имот № 000436 (нула 
нула нула четири три 
шест) с площ 14.446 
дка (четиринадесет 
хиляди четиристотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

265.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

478
7 

5273 
12.09.2014 

5273 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Белинино, имот № 021001 
по КВС. 

Имот № 021001 (нула 
две едно  нула нула 
едно) с площ 36.218 
дка (тридесет и шест 
хиляди двеста и 
осемнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

833.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

478
8 

5274 
12.09.2014 

5274 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 
014064 по КВС. 

Имот № 014064 (нула 
едно четири  нула 
шест четири) с площ 
32.334 дка (тридесет 
и две хиляди триста 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

1561.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1706 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 52 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

478
9 

5275 
12.09.2014 

5275 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 
014065 по КВС. 

Имот № 014065 (нула 
едно четири  нула 
шест пет) с площ 
72.516 дка 
(седемдесет и две 
хиляди петстотин и 
шестнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 

3647.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1706 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 52 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІІІ (осма) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

479
0 

5276 
12.09.2014 

5276 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 029036 по КВС. 

Имот № 029036 (нула 
две девет нула три 
шест) с площ 28.432 
дка (двадесет и осем 
хиляди четиристотин 
тридесет  и два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

3178.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1706 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 52 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

479
1 

5277 
12.09.2014 

5277 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 029037 по КВС. 

Имот № 029037 (нула 
две девет нула три 
седем) с площ 86.539 
дка (осемдесет и 
шест хиляди 
петстотин тридесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

9673.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1706 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 52 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

479
2 

5278 
12.09.2014 

5278 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарск. ливаде, 
имот № 029038 по КВС. 

Имот № 029038 (нула 
две девет нула три 
осем) с площ 21.919 
дка (двадесет и една 
хиляди деветстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

2450.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1706 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 52 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

479
3 

5279 
12.09.2014 

5279 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 029039 по КВС. 

Имот № 029039 (нула 
две девет нула три 
девет) с площ 5.105 
дка (пет хиляди сто и 
пет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  

570.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1706 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 

Заповед 
№ 52 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

общинска 
собственост 

с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

479
4 

5280 
12.09.2014 

5280 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 029040 по КВС. 

Имот № 029040 (нула 
две девет нула 
четири нула) с площ 
4.082 дка (четири 
хиляди осемдесет и 
два кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

456.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1706 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 52 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

479
5 

5281 
12.09.2014 

5281 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 029041 по КВС. 

Имот № 029041 (нула 
две девет нула 
четири едно) с площ 
2.071 дка (две хиляди 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

231.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1706 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 52 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

479
6 

5282 
12.09.2014 

5282 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 029042 по КВС. 

Имот № 029042 (нула 
две девет нула 
четири две) с площ 
9.229 дка (девет 
хиляди двеста 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

1031.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1706 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 52 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

479
7 

5283 
12.09.2014 

5283 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 029045 по КВС. 

Имот № 029045 (нула 
две девет нула 
четири пет) с площ 
17.029 дка 
(седемнадесет 
хиляди двадесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 

1903.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1706 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 

Заповед 
№ 52 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

собственост земеделско 
производство
" гр.София 

479
8 

5284 
12.09.2014 

5284 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 029046 по КВС. 

Имот № 029046 (нула 
две девет нула 
четири шест) с площ 
1.327 дка (хиляда 
триста двадесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - затревена 
нива  
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

135.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.02.2015 г. с 
вх.рег.№ 1706 
от 27.02.2015 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 52 от 
09.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

479
9 

5285 
12.09.2014 

5285 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.1 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.1 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 268 929 
кв.м.(двеста 
шестдесет и осем 
хиляди деветстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

5566.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

480
0 

5286 
12.09.2014 

5286 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.2 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.2 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 150 811 
кв.м.(сто и петдесет 
хиляди осемстотин и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 

3121.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

по вписвания 
Пазарджик 

480
1 

5287 
12.09.2014 

5287 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.5 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071005 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.5 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 11 348 
кв.м.(единадесет 
хиляди триста 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

208.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

480
2 

5288 
12.09.2014 

5288 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.6 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.6 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3223 кв.м.(три 
хиляди двеста 
двадесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 

59.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



условия - ІХ(девета) 

480
3 

5289 
12.09.2014 

5289 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.7 по 
КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.7 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 19247 
кв.м.(деветнадесет 
хиляди двеста 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

354.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

480
4 

5290 
12.09.2014 

5290 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.13 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.13 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2182 кв.м.(две 
хиляди сто 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

40.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

480
5 

5291 
12.09.2014 

5291 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.15 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.15 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 30 330 
кв.м.(тридесет 

558.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



071015 хиляди триста и 
тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

480
6 

5292 
12.09.2014 

5292 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.19 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071019 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.19 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2858 
кв.м.(две хиляди 
осемстотин петдесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

59.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

480
7 

5293 
12.09.2014 

5293 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.21 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071021 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.21 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 11357 
кв.м.(единадесет 
хиляди триста 
петдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 

235.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

480
8 

5294 
12.09.2014 

5294 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.24 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.24 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
858 кв.м.(осемстотин 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

19.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

480
9 

5295 
12.09.2014 

5295 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.34 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.34 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка три 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
3224 кв.м.(три хиляди 
двеста двадесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

74.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

481
0 

5296 
12.09.2014 

5296 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.36 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.36 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка три шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 927 

21.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, бивш имот 
071036 

кв.м.(деветстотин 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Закона за 
общинската 
собственост 

4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

481
1 

5297 
12.09.2014 

5297 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.42 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071042 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.42 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка четири 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 19380 
кв.м.(деветнадесет 
хиляди триста и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

401.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

481
2 

5298 
12.09.2014 

5298 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м.Свети 
Спас, ПИ с идентификатор 
03592.6.43 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
070004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.43 (нула три 
пет девет две точка 
шест точка четири 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 5015 
кв.м.(пет хиляди и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 

115.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

481
3 

5299 
12.09.2014 

5299 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.51 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071051 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.51 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка пет едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1346 
кв.м.(хиляда триста 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

24.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

481
4 

5300 
12.09.2014 

5300 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.52 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071052 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.52 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка пет две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 4700 
кв.м.(четири хиляди и 
седемстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

108.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

481
5 

5301 
12.09.2014 

5301 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.54 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071054 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.54 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка пет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
4568 кв.м.(четири 
хиляди петстотин 

94.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

собственост дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

481
6 

5302 
12.09.2014 

5302 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.57 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071057 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.57 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка пет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 306 
кв.м.(триста и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

6.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

481
7 

5303 
12.09.2014 

5303 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.59 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071059 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.59 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка пет девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 36 038 
кв.м.(тридесет и шест 
хиляди тридесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 

746.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

481
8 

5304 
12.09.2014 

5304 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.66 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071066 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.66 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка шест 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 5 644 
кв.м.(пет хиляди 
шестотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

116.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

481
9 

5305 
12.09.2014 

5305 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.68 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.68 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка шест 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 33 845 
кв.м.(тридесет и три 
хиляди осемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

778.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

482
0 

5306 
12.09.2014 

5306 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.79 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.79 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка седем 
девет) по КККР на гр. 

147.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071079 

Белово с площ 7 123 
кв.м.(седем хиляди 
сто двадесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

 

482
1 

5307 
12.09.2014 

5307 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.81 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071081 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.81 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка осем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 207 
кв.м.(двеста и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

4.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

482
2 

5308 
12.09.2014 

5308 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.83 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071083 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.83 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка осем три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 162 кв.м.(сто 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 

3.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

482
3 

5309 
12.09.2014 

5309 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.84 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071084 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.84 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка осем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
409 
кв.м.(четиристотин и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

8.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

482
4 

5310 
12.09.2014 

5310 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.85 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071085 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.85 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка осем пет ) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 293 
кв.м.(двеста 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

6.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

482
5 

5311 
12.09.2014 

5311 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.86 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.86 (нула три 
пет девет две точка 

4.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071086 

осем точка осем шест 
) по КККР на гр. 
Белово с площ 191 
кв.м.(сто деветдесет 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

на община 
Белово 
 

482
6 

5312 
12.09.2014 

5312 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.88 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071088 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.88 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка осем осем 
) по КККР на гр. 
Белово с площ 717 
кв.м.(седемстотин и 
седемнадесет  кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

14.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

482
7 

5313 
12.09.2014 

5313 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.89 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071089 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.89 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка осем 
девет ) по КККР на гр. 
Белово с площ 7 516 
кв.м.(седем хиляди 
петстотин и 
шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

155.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

482
8 

5314 
12.09.2014 

5314 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.91 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071091 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.91 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка девет 
едно ) по КККР на гр. 
Белово с площ 739 
кв.м.(седемстотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

15.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

482
9 

5315 
12.09.2014 

5315 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.92 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071092 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.92 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка девет две 
) по КККР на гр. 
Белово с площ 7 383 
кв.м.(седем хиляди 
триста осемдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

152.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

483
0 

5316 
12.09.2014 

5316 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.94 
по КККР на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.94 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка девет 

14.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 



одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071094 

четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
703 
кв.м.(седемстотин и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Белово 
 

483
1 

5317 
12.09.2014 

5317 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.95 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071095 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.95 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка девет пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 297 
кв.м.(двеста 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

6.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

483
2 

5318 
12.09.2014 

5318 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.96 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071096 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.96 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка девет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 914 
кв.м.(деветстотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

18.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

483
3 

5319 
12.09.2014 

5319 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.98 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071098 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.98 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка девет 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 570 
кв.м.(петстотин и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

11.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

483
4 

5320 
12.09.2014 

5320 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.99 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071099 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.99 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка девет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 321 
кв.м.(триста 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

6.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

483
5 

5321 
12.09.2014 

5321 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.100 (нула три 

24.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 



идентификатор 03592.8.100 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071100 

пет девет две точка 
осем точка едно нула 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1181 
кв.м.(хиляда сто 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

483
6 

5322 
12.09.2014 

5322 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.102 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071102 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.102 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно нула 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 2691 
кв.м.(две хиляди 
шестотин деветдесет 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

55.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

483
7 

5323 
12.09.2014 

5323 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.104 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071104 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.104 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно нула 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1636 кв.м.(хиляда 
шестотин тридесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

33.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

483
8 

5324 
12.09.2014 

5324 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.105 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071105 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.105 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно нула 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 11 
247кв.м.(единадесет 
хиляди двеста 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -   нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

232.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

483
9 

5325 
12.09.2014 

5325 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.106 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071106 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.106 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно нула 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 5 368 
кв.м.(пет хиляди 
триста шестдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -  друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

111.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

484
0 

5326 
12.09.2014 

5326 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.107 (нула три 

57.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 



идентификатор 03592.8.107 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071107 

пет девет две точка 
осем точка едно нула 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 754 
кв.м.(две хиляди 
седемстотин 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -  друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

484
1 

5327 
12.09.2014 

5327 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.109 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071109 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.109 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно нула 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 12 355 
кв.м.(дванадесет 
хиляди триста 
петдесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

255.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

484
2 

5328 
12.09.2014 

5328 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.115 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071115 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.115 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно едно 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 329 
кв.м.(триста 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

6.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване -  
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

484
3 

5329 
12.09.2014 

5329 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.117 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071117 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.117 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно едно 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 5485 
кв.м.(пет хиляди 
четиристотин 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -  друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

100.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

484
4 

5330 
12.09.2014 

5330 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.118 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071118 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.118 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно едно 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 4615 
кв.м.(четири хиляди 
шестотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

84.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

484
5 

5331 
12.09.2014 

5331 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 

146.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 129 от 



м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.125 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071125 

03592.8.125 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно две 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 7935 
кв.м.(седем хиляди 
деветстотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

484
6 

5332 
12.09.2014 

5332 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.133 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071133 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.133 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно три 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 1226 
кв.м.(хиляда двеста 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

25.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

484
7 

5333 
12.09.2014 

5333 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.136 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071136 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.136 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно три 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 4449 
кв.м.(четири хиляди 
четиристотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 

92.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

Пазарджик 

484
8 

5334 
12.09.2014 

5334 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.137 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071137 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.137 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно три 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 3373 
кв.м.(три хиляда 
триста седемдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

69.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

484
9 

5335 
12.09.2014 

5335 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.139 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071139 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.139 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно три 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1056 
кв.м.(хиляда 
петдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

21.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

485 5336 5336 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 14.20 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



0 12.09.2014 Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.140 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071140 

идентификатор 
03592.8.140 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно 
четири нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
685 кв.м.(шестотин 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

485
1 

5337 
12.09.2014 

5337 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.144 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071144 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.144 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно 
четири четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 783 
кв.м.(седемстотин 
осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

18.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

485
2 

5338 
12.09.2014 

5338 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.147 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.147 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка едно 
четири седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3149 кв.м.(три 

65.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



071147 хиляди сто 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

общинската 
собственост 

193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

485
3 

5339 
12.09.2014 

5339 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Яденица, ПИ с 
идентификатор 03592.8.220 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
073007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.220 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две две 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 225 
кв.м.(девет хиляди 
двеста и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

4.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 645 от 
15.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

485
4 

5340 
12.09.2014 

5340 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.232 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000201 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.232 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две три 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 9 255 
кв.м.(девет хиляди 
двеста петдесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 

170.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

485
5 

5341 
12.09.2014 

5341 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.233 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000202 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.233 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две три 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 547 
306 кв.м.(петстотин 
четиридесет и седем 
хиляди триста и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - 
изоставена орна 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

10070.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

485
6 

5342 
12.09.2014 

5342 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 
идентификатор 03592.8.234 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000203 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.234 (нула три 
пет девет две точка 
осем точка две три 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 1 
412 330 кв.м.(един 
милион четиристотин 
и дванадесет хиляди 
триста и тридесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

25986.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

485
7 

5343 
12.09.2014 

5343 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Куртово, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.235 (нула три 

168.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 

Заповед 
№ 129 от 
20.05.2015 



идентификатор 03592.8.235 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000204 

пет девет две точка 
осем точка две три 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 9128 
кв.м.(девет хиляди 
сто двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

"Навигатор 5" 
ЕООД вписан 
на 11.05.2015 
г. с Вх.рег.№ 
4588, акт № 
193, том 16, 
дв.вх.рег.460
3 на Служба 
по вписвания 
Пазарджик 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

485
8 

5344 
03.10.2014 

5344 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
м.Кръстьовица, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2282 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 000268 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2282 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно две две осем 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 700 
кв.м. (хиляда и 
седемстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

312.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

485
9 

5345 
03.10.2014 

5345 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
м.Билото, ПИ с 
идентификатор 03592.2.908 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 028147 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.908 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет нула 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2216 
кв.м. (две хиляди 
двеста и 
шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

108.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

486
0 

5346 
03.10.2014 

5346 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
м.Попова нива, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1093 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 052039 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1093 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула девет три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3432 кв.м. (три 
хиляди четиристотин 
тридесет  и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

147.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

486
1 

5347 
03.10.2014 

5347 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
м.Попова нива, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1076 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 052013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1076 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
нула  седем шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2266  кв.м. (две 
хиляди двеста  
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 

110.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

486
2 

5348 
03.10.2014 

5348 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
м.Попова нива, ПИ с 
идентификатор 03592.3.1076 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 052047 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1101 (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
едно нула  едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2365 кв.м. (две 
хиляди триста 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

101.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

486
3 

5349 
03.10.2014 

5349 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
м.Селище, ПИ с 
идентификатор 03592.4.79 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 055003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.79 (нула три 
пет девет две точка 
четири точка седем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2129 
кв.м. (две хиляди сто 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ(девета) 

103.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

486
4 

5353 
29.10.2014 

5353 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Раковица" № 44, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1281 по КККР на 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1281 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 

5 839.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Ангел 
Борисов 

    
Сгради, 
които 
попадат 
върху 



гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ VI-1281, кв. 2 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

точка едно две осем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 679 
кв.м. (шестстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за ниско 
застрояване 

Цоклинов 
съгл. Договор 
за отстъпено 
право на 
строеж от 
25.10.1970 г. , 
издаден от 
СОНС - Гара 
Белово 

имота 
1. Сграда 
03592.502.
1281.1 със 
застроена 
площ 92 
кв.м., брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
Друг вид 
сграда за 
обитаване 
2. Сграда 
03592.502.
1281.2 със 
застроена 
площ 49 
кв.м., брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
Селскосто
панска 
сграда 
3. Сграда 
03592.502.
1281.3 със 
застроена 
площ   9 
кв.м., брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
Селскосто
панска 
сграда 
4. Сграда 
03592.502.
1281.4 със 
застроена 
площ 15 
кв.м., брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
Селскосто
панска 
сграда 
5. Сграда 



03592.502.
1281.5 със 
застроена 
площ 25 
кв.м., брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
Селскосто
панска 
сграда 

486
5 

5354 
29.10.2014 

5354 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 
24414,м.Сапунковец ,имот 
№001008 по КВС. 

Имот № 001008 (нула 
нула едно нула нула 
осем ) с площ 9,560  
дка (девет хиляди 
петстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

60,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В раздел 3 
"ВИД И 
ОПИСАНИ
Е НА 
ИМОТА" 
текста 
"Имот № 
001008 
(нула нула 
едно нула 
нула осем 
) с площ 
9,560  дка 
(девет 
хиляди 
петстотин 
и 
шестдесет 
кв.м.) 
Начин на 
трайно 
ползване - 
нива 
Категория 
на земята 
при 
неполивни 
условия - 
ІХ 
(девета)" в 
АКТ № 
1354/26.03
.2012 г. да 



се чете 
както 
следва: 
" Имот № 
001008 
(нула нула 
едно нула 
нула осем 
) с площ 
3.781  дка 
(три 
хиляди 
седемстот
ин  
осемдесет 
и един 
кв.м.) 
Начин на 
трайно 
ползване - 
нива 
Категория 
на земята 
при 
неполивни 
условия - 
ІХ 
(девета)" 
Възникнал 
от :  AKT 
N:1354/26.
03.2012 

486
6 

5355 
29.10.2014 

5355 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Орниците,имот № 031072 

Имот № 031069 (нула 
три едно нула шест 
девет)  с площ 6,092 
дка (шест хиляди 
деветдесет и два 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - ливада 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

409,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.10.2014 г. с 
вх.рег.№ 9987 
от 27.10.2014 
г. на СВ 
гр.Пазарджик 
с "Българско 
земеделско 
производство
" гр.София 

Заповед 
№ 661 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 
В раздел 3 
"ВИД И 
ОПИСАНИ
Е НА 
ИМОТА"  
текста 
"Имот № 
031069 
(нула три 
едно нула 
шест 



девет)  с 
площ 
6,092 дка 
(шест 
хиляди 
деветдесе
т и два 
кв.м)  
Начин на 
трайно 
ползване - 
ливада 
Категория 
на земята 
при 
неполивни 
условия - 
ІV 
(четвърта)
" в АКТ № 
2246/12.06
.2012 г. да 
се чете 
както 
следва: 
"Имот № 
031072 
(нула три 
едно нула 
седем 
две)  с 
площ 
6,092 дка 
(шест 
хиляди 
деветдесе
т и два 
кв.м)  
Начин на 
трайно 
ползване - 
ливада 
Категория 
на земята 
при 
неполивни 
условия - 
ІV 
(четвърта)
" 



Възникнал 
от :  AKT 
N:2246/12.
06.2012 

486
7 

5373 
29.12.2014 

5373 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Скаликата, имот № 
039002 по КВС. 

Имот № 039002 (нула 
три девет нула нула 
две) с площ 2.435 дка 
(две хиляди 
четиристотин 
тридесет и пет кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

58,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

486
8 

5374 
29.12.2014 

5374 обл. Пазарджик,общ. 
Белово, землище 
с.Дъбравите с ЕКАТТЕ 
24414, м. Скаликата, имот № 
039004 по КВС. 

Имот № 039004 (нула 
три девет нула нула 
четири) с площ 1.156 
дка (хиляда сто 
петдесет и шест кв.м)  
Начин на трайно 
ползване -  нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІХ (девета) 

27,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

486
9 

5703 
16.02.2015 

5703 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Освобождение" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1851 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ V-1851, кв. 109 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 1830/1982 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1851 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем пет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 8 304 
кв.м. (осем хиляди 
триста и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид застрояване 

69 272.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 58 от 
09.02.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

487
0 

5704 
16.02.2014 

5704 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Чавдар войвода" № 11, ПИ с 
идентификатор 03592.502.1 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, посл. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1 (нула три 
пет девет две точка 
пет нула две точка 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 442 
кв.м. (четиристотин 

3 801.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Иван Николов 
Тотухов съгл. 
Договор за 
отстъпено 
право на 

    
Сгради, 
които 
попадат 
върху 
имота 
1. Сграда 
03592.502.



измен. със Заповед 
КД-14-13-166/13.12.2011 г. на 
Началника на 
СГКК-Пазарджик, стар 
идентификатор 
03592.502.585, бивш УПИ 
VI-585, кв. 56 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за ниско 
застрояване 

строеж от 
22.11.1993 г. , 
издаден от 
Община 
Белово 

1.1 със 
застроена 
площ 133 
кв.м., брой 
етажи 3, 
предназна
чение: 
Жилищна 
сграда - 
многофам
илна 

487
1 

5705 
16.02.2014 

5705 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
ул. "Йордан Говедаров" № 
29, ПИ с идентификатор 
03592.503.245 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ I-245, кв. 92 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.245 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две четири пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 806 кв.м. 
(осемстотин и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за ниско 
застрояване 

6 931.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
купувач 
Павлина 
Димитрова 
Варева 
вписан на 
14.08.2015 г. с 
Дв.вх.рег.826
2, акт 189, том 
28, вх.рег.№ 
8280 на 
Слжба по 
вписванията 
гр. пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
27.08.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Сгради, 
които 
попадат 
върху 
имота 
1. Сграда 
03592.503.
254.1 със 
застроена 
площ 141 
кв.м., брой 
етажи 1, 
предназна
чение:  
сграда за 
търговия 

487
2 

5709 
16.02.2014 

5709 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
м. Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2239 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
номер по предходен план 
415 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2239 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
две три девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 10 005 кв.м. 
(десет хиляди и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид застрояване 

75 012.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



Сграда с 
идентификатор 
03592.1.2239.1(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
две три девет точка 
едно) със застроена 
площ 138 кв.м.(сто 
тридесет и осем 
кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
селскостопанска 
сграда 
Година на 
построяване: 1983 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и трета г.) 

487
3 

5802 
20.04.2015 

5802 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
кв. Малко Белово, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1679 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ I-1679, кв. 76 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1679 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
седем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1 453 кв.м. (хиляда 
четиристотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
обществен обект 
комплекс 

12 495.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

487
4 

5804 
20.04.2015 

5804 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
кв. Малко Белово, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1685 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ IІ-1685, кв. 74 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1685 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест осем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 776 
кв.м. (седемстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 

6 673.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за 
търговски обект, 
комплекс 

487
5 

5806 
20.04.2015 

5806 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
кв. Малко Белово, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1690 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ V-1690, кв. 74 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1690 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5 724 кв.м. (пет 
хиляди седемстотин 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
обществен обект, 
комплекс 

49 226.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

487
6 

5810 
20.04.2015 

5810 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
кв. Малко Белово, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1698 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
номер по предходен план 
1698 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1698 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
17 603 кв.м. 
(седемнадесет 
хиляди шестстотин и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
обществен обект, 
комплекс 

151 385.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

487
7 

5819 
23.04.2015 

5819 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово  с ЕКАТТЕ 

Имот № 000018 (нула 
нула нула нула едно 
осем) с площ 25.574  

49 102.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   Заповед 
№ 57 от 
09.02.2018 



47812, имот № 000018 по 
КВС. 

дка (двадесет и пет 
хиляди петстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - водоем 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -  Х (десета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

487
8 

5820 
23.04.2015 

5820 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево  с ЕКАТТЕ 
00165,м.Лъга, имот № 
000008 по КВС. 

Имот № 000008 (нула 
нула нула нула нула 
осем) с площ 0.478  
дка (четиристотин 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - водоем 
Категория на земята 
при неполивни 
условия -  Х (десета) 

 631,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

487
9 

5821 
23.04.2015 

5821 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево  с ЕКАТТЕ 
00165,м. Бучилото, имот № 
000053 по КВС. 

Имот № 000053 (нула 
нула нула нула пет 
три) с площ 0.699  дка 
(шестстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - напоител. 
канал. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - Х(десета) 

 922,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 333 от 
22.10.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово, 
вписана 
на 
23.10.2019 
г.с 
Вх.рег.№ 
8048, Акт 
№ 120, 
том 28, 
дв.вх.р.80
37 на СВ - 
Пазарджи
к 
 

488
0 

5822 
23.04.2015 

5822 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево  с ЕКАТТЕ 
00165,м. Под вадата, имот № 
000129 по КВС. 

Имот № 000129 (нула 
нула нула едно две 
девет) с площ 0.037  
дка (тридесет и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - водостоп. 
съор. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - 

 48,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



ІV(четвърта) 

488
1 

5823 
23.04.2015 

5823 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево  с ЕКАТТЕ 
00165,м. Под вадата, имот № 
000155 по КВС. 

Имот № 000155 (нула 
нула нула едно пет 
пет ) с площ 0.053  
дка (петдесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - водостоп. 
съор. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - ІV 
(четвърта) 

 70,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

488
2 

5824 
23.04.2015 

5824 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево  с ЕКАТТЕ 
00165,м. Стефанови ливади, 
имот № 000195 по КВС. 

Имот № 000195 (нула 
нула нула едно девет 
пет ) с площ 1.444  
дка (хиляда 
четиристоти 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - водостоп. 
съор. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - VI (шеста) 

1 906.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

488
3 

5825 
23.04.2015 

5825 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево  с ЕКАТТЕ 
00165,м.Тръне поле, имот № 
000206 по КВС. 

Имот № 000206 (нула 
нула нула две нула 
шест ) с площ 0.750  
дка (седемстотин и 
петдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - изк.водна 
площ 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - Х (десета) 

990.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 195 от 
02.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

488
4 

5826 
23.04.2015 

5826 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево  с ЕКАТТЕ 
00165,м. тръне поле, имот № 
000207 по КВС. 

Имот № 000207 (нула 
нула нула две нула 
седем) с площ 2.648  
дка (две хиляди 
шестстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - язовир 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - Х (десета) 

3 495.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 68 от 
14.02.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

488 5837 5837 обл. Пазарджик, общ. Имот № 000095 (нула 44 305.80 лв. Имотът се     



5 23.04.2015 Белово, землище с. 
Аканджиево  с ЕКАТТЕ 
00165,м. Бръчината, имот № 
000095 по КВС. 

нула нула нула девет 
пет) с площ 33.565  
дка (тридесет и три 
хиляди петстотин 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - еодоем 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - Х (десета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

488
6 

5838 
26.05.2015 

5838 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1574 
по КККР на гр. Белово, 
м.Садовете, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 002112 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1574 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
631 кв.м. (шестотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

 1 628.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

488
7 

5839 
26.05.2015 

5839 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1561 
по КККР на гр. Белово, 
м.Садовете, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 002099 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1561 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет шест едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 3377 кв.м. 
(три хиляди триста 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

8 712.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

488 5840 5840 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 9 633.70 лв. Имотът се     



8 26.05.2015 Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1558 
по КККР на гр. Белово, 
м.Садовете, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 002096 

идентификатор 
03592.1.1558 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет пет осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3734кв.м. (три 
хиляди седемдстотин 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

488
9 

5841 
26.05.2015 

5841 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1557 
по КККР на гр. Белово, 
м.Садовете, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 002095 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1557 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет пет седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 2760 кв.м. 
(две хиляди 
седемстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

7 120.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

489
0 

5842 
26.05.2015 

5842 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1554 
по КККР на гр. Белово, 
м.Садовете, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 002092 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1554 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет пет четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 602 кв.м. 
(шестстотин и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

1 553.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

489
1 

5843 
26.05.2015 

5843 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1550 
по КККР на гр. Белово, 
м.Садовете, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 002088 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1550 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет пет нула 
кв.м.) по КККР на гр. 
Белово с площ 663 
кв.м. (шестстотин 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

1 710.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

489
2 

5844 
26.05.2015 

5844 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1519 
по КККР на гр. Белово, 
м.Садовете, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 002057 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1519 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет едно девет 
кв.м.) по КККР на гр. 
Белово с площ 891 
кв.м. (осемстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

2 298.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

489
3 

5845 
26.05.2015 

5845 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2316 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2316 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
три едно шест кв.м.) 
по КККР на гр. Белово 

6 318.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

    
 



имот № 000302 с площ 2449 кв.м. 
(две хиляди 
четиристотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

Закона за 
общинска 
собственост 

489
4 

5846 
26.05.2015 

5846 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2317 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 000303 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2317 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
три едно седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2433 кв.м. (две 
хиляди четиристотин 
тридесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

6 277.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

489
5 

5847 
26.05.2015 

5847 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
м.Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1490 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 002028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1490 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно четири девет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 919 
кв.м. (деветстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

2 371.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

489 5848 5848 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 2 603.20 лв. Имотът се     



6 26.05.2015 Белово,  гр. Белово, 
м.Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1491 
по КККР на гр. Белово, , 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 002029 

идентификатор 
03592.1.1491 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно четири девет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1009 
кв.м. (хиляда и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

489
7 

5849 
26.05.2015 

5849 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2324 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 000310 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2324 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
три две четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5159 кв.м. (пет 
хиляди сто петдесет 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански, 
горски, ведомствен 
път 

13 310.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

489
8 

5850 
26.05.2015 

5850 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1582 
по КККР на гр. Белово,  
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 002120 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1582 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет осем две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 631 кв.м. 
(шестстотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

1 628.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

489
9 

5851 
26.05.2015 

5851 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1592 
по КККР на гр. Белово, 
м.Садовете, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 002130 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1592 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет девет две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 574 кв.м. 
(петстотни 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

1 480.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

490
0 

5852 
26.05.2015 

5852 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1596 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 002134 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1596 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет девет шест 
кв.м.) по КККР на гр. 
Белово с площ 700 
кв.м. (седемстотин 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

1 806.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

490
1 

5853 
26.05.2015 

5853 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
м.Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1604 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1604 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно шест нула 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 

1 622.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

    
 



имот № 002142 629 кв.м. (шестстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

общинска 
собственост 

490
2 

5854 
26.05.2015 

5854 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2286 
по КККР на гр. Белово,  
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 000272 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2286 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
две осем шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 12 034 кв.м. 
(дванадесет хиляди и 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

31 047.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

490
3 

5855 
26.05.2015 

5855 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2290 
по КККР на гр. Белово,  
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 000276 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2290 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
две девет нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1187 кв.м. 
(хиляда сто 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

3 062.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

490 5856 5856 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 14 277.70 лв. Имотът се     



4 26.05.2015 Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2296 
по КККР на гр. Белово,  
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 000282 

идентификатор 
03592.1.2296 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
две девет шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5 534 кв.м. (пет 
хиляди петстотин 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

490
5 

5857 
26.05.2015 

5857 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2312 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 000298 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2312 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
три едно две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 500 кв.м. 
(петстотин кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

1 290.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

490
6 

5858 
26.05.2015 

5858 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2313 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 000299 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2313 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
три едно три) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1 345 кв.м. (хиляда 
триста четиридесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 

1 470.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

490
7 

5859 
26.05.2015 

5859 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  ПИ с 
идентификатор 03592.1.2314 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 000300 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2314 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
три едно четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2 451 кв.м. (две 
хиляди четиристотин 
петдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

6 323.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

490
8 

5860 
26.05.2015 

5860 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  ПИ с 
идентификатор 03592.1.2315 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 000301 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2315 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
три едно пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
2 447 кв.м. (две 
хиляди четиристотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

6 313.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

490
9 

5861 
26.05.2015 

5861 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  м. 
Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1544 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 002082 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1544 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет четири 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
775 кв.м. 

1 999.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

    
 



(седемстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

собственост 

491
0 

5862 
26.05.2015 

5862 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  м. 
Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.1543 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот № 002081 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.1543 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
едно пет четири три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1 065 кв.м. 
(хиляда шестдесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - За 
селскостопански,горс
ки,ведомствен път 

2 747.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

491
1 

5871 
25.06.2015 

5871 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Голямо Белово,  
п.к.4473, ул. "Юндола" 87, ПИ 
с идентификатор 
15802.504.244 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, , 
стар идентификатор 
15802.504.492.1, номер по 
предходен план - няма 

Сграда с 
идентификатор 
15802.504.244.4 
(едно пет осем нула 
две точка пет нула  
четири точка две 
четири четири точка 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 22 
кв.м. (двадесет и два 
кв.м.) 
Предназначение: 
Складова база, склад 
Брой етажи: 1 (един) 
Година на 
построяване - 1948 г. 
(хиляда деветстотин 
четиридесет и осма 
год.) 

446.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
25.01.2016 г. с 
Благородна 
Николова 
Дошева - 
Здравкова 

Заповед 
№ 37 от 
27.01.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

491
2 

5872 
16.07.2015 

5872 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 000093 (нула 
нула нула нула девет 

99 230.70 лв. Имотът се 
управлява от 

    
 



Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Свети Георги, имот № 
000093 по КВС. 

три ) с площ 38.762 
дка (тридесет и осем 
хиляди седемстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - 
др.селищна тер. 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

491
3 

5873 
21.07.2015 

5873 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  м. 
Кутела, ПИ с идентификатор 
03592.2.999 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 000030 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.999 (нула три 
пет девет две точка 
две точка девет 
девет девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
644 кв.м. (шестотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - друг вид 
земеделска земя 

1 750 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
29.10.2015 г. с 
купувач "ВАЛ" 
ООД с 
Вх.рег.№ 
10799, Акт № 
94, том 37, 
ДВвхр10791 
на Служба по 
вписванията 
Пазарджик 

Заповед 
№ 420 от 
04.11.2015 
г. на ВрИД 
кмета на 
община 
Белово 
 

491
4 

5874 
21.07.2015 

5874 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Орфей" 8, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.2104 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
УПИ XXVII-1636, кв. 53 ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2104 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две едно нула 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 47 
кв.м. (четиридесет и 
седем кв.м.) 
трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
начин на тайно 
ползване: За 
търговски обект 
комплекс 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.2104.1 
(нула три пет девет 

4 770.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



две точка пет нула 
две точка две едно 
нула четири точка 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 47 
кв.м. (четиридесет и 
седем кв.м.) 
Предназначение: 
Сграда за търговия 
Брой етажи: 1 (един) 
Година на 
построяване - 1972 г. 
(хиляда деветстотин 
седемдесет и втора 
год.) 

491
5 

5875 
21.07.2015 

5875 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1933 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
УПИ ІV, кв. 128 ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1933 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно девет три 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 179 
кв.м. (хиляда сто 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
Незастроен имот за 
производствен, 
складов обект 

10 139.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

491
6 

5877 
12.08.2015 

5877 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ I-общ, 
кв. 78 по ПУП на с. Сестримо 
- одобрен със Заповед №693 
от 09.06.1986 г. 

УПИ І(едно)-общ. с 
площ 950 
кв.м.(деветстотин и 
петдесет кв.м.). 

4 085.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
01.02.2016 г. с 
Росица 
Димитрова 
Коларова 

Заповед 
№ 52 от 
09.02.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

491
7 

5878 
12.08.2015 

5878 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІI-общ, 
кв. 78 по ПУП на с. Сестримо 
- одобрен със Заповед №693 
от 09.06.1986 г. 

УПИ ІІ(две)-общ. с 
площ 780 
кв.м.(седемстотин и 
осемдесет кв.м.). 

3 096.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
01.02.2016 г. с 
Росица 
Димитрова 
Коларова 

Заповед 
№ 51 от 
09.02.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

491 5879 5879 с. Сестримо, общ. Белово, УПИ V(пет)-общ. с 2 661.70 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



8 12.08.2015 обл. Пазарджик, УПИ V-общ, 
кв. 78 по ПУП на с. Сестримо 
- одобрен със Заповед №693 
от 09.06.1986 г. 

площ 619 
кв.м.(шестстотин и 
деветнадесет кв.м.). 

управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

покупко-прод
ажба от 
01.02.2016 г. с 
Росица 
Димитрова 
Коларова 

№ 50 от 
09.02.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

491
9 

5880 
12.08.2015 

5880 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХI-общ, 
кв. 6 по ПУП на с. Сестримо - 
одобрен със Заповед №693 
от 09.06.1986 г. 

УПИ 
ХІ(единадесет)-общ. 
с площ 480 
кв.м.(четиристотин и 
осемдесет кв.м.). 

2 064.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
01.02.2016 г. с 
Росица 
Димитрова 
Коларова 

Заповед 
№ 49 от 
09.02.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

492
0 

5881 
12.08.2015 

5881 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
Х-Търговия и услуги, кв. 38 
по ПУП на с. Сестримо - 
одобрен със Заповед №693 
от 09.06.1986 г. и Заповед № 
203 от 24.07.2015 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ 
ПУП - ПРЗ 

УПИ 
Х(десет)-"Търговия и 
услуги" с площ 122 
кв.м.(сто двдесет и 
два кв.м.). 

793.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

492
1 

5883 
20.08.2015 

5883 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІІ-23, 
кв. 1 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІІ(три) - 
23(двадесет и три) с 
площ 659.8 
кв.м.(шестотин 
петдесет и девет 
кв.м.и осемдесет 
кв.см). 

3 404.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

492
2 

5884 
20.08.2015 

5884 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІІІ-24, 
кв. 2 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХІІІ(тринадесет) 
- 24(двадесет и 
четири) с площ 
1761.9 кв.м.(хиляда 
седемстотин 
шестдесет и един 
кв.м.и деветдесет 
кв.см). 

9 091.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

492
3 

5886 
20.08.2015 

5886 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІ - 23, 
кв.1 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ІІ(две) - 
23(двадесет и три)  с 
площ 607.6 
кв.м.(шестотин и 
седем кв.м.и 
шестдесет кв.см). 

3 135.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
25.04.2016 г. с 
Кирил 
Мавродиев 
Бугов 

Заповед 
№ 162 от 
10.05.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

492
4 

5887 
20.08.2015 

5887 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІV - 23, 
кв.1 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ІV(четири) - 
23(двадесет и три) с 
площ 690 
кв.м.(шестстотин и 
деветдесет кв.м.). 

3 560.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

    
 



ЗОС 

492
5 

5888 
20.08.2015 

5888 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІІІ - 3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХІІІ(тринадесет) 
- 3(три)  с площ 614 
кв.м.(шестстотин и 
четиринадесет кв.м.). 

3 168.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

492
6 

5890 
20.08.2015 

5890 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V - 3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ V(пет) - 3(три) с 
площ 606,10 
кв.м.(шестотин и 
шест кв.м. и десет 
кв.см). 

3 127.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
купувач Нели 
Секалова, 
вписан на 
17.07.2018 г. с 
Вх. рег. № 
5598, Акт № 
122, том 18, 
дв.вх.р. 5595 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 241 от 
25.07.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

492
7 

5891 
21.08.2015 

5891 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ І - 24, 
кв.2 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ І (едно) - 24 
(двадесет и четири) 
"за подстанция" с 
площ 631.70 
кв.м.(шестотин 
тридесет и един 
кв.м.и седемдесет 
кв.см). 

3 259,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 376 от 
09.07.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

492
8 

5894 
21.08.2015 

5894 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІV - 25 
"За КОО", кв.2 по ПУП на 
курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 год.на ОбС 
Белово 

УПИ ІV (четири) - 25 
(двадесет и пет) "За 
KOO" с площ 2 690.90 
кв.м.(две хиляди 
шестотин и 
деветдесет кв.м.и 
деветдесет кв.см). 

13 885,00лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

492
9 

5895 
21.08.2015 

5895 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІ - 24, 
кв.2 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХІ (единадесет) - 
24 (двадесет и 
четири) с площ 1150 
кв.м.(хиляда сто и 
петдесет кв.м.). 

5 934,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

493
0 

5898 
04.09.2015 

5898 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІХ - 33, 
кв.8А по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ІХ (девет) - 33 
(тридесет и три) с 
площ 2 126.50 
кв.м.(две хиляди сто 
двадесет и шест кв.м. 
и петдесет кв. см.). 

10 972.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



493
1 

5899 
04.09.2015 

5899 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІІІ - 
33, кв.8А по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХІІІ (тринадесет) 
- 33 (тридесет и три) с 
площ 1 174.70 
кв.м.(хиляда сто 
седемдесет и четири 
кв.м. и седемдесет 
кв. см.). 

6 061.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
28.12.2016 г. с 
"ЕКО ХИДРО- 
90" ООД 

Заповед 
№ 14 от 
09.01.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

493
2 

5900 
04.09.2015 

5900 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XIV - 
33, кв.8А по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ XIV 
(четиринадесет) - 33 
(тридесет и три) с 
площ 1 193.70 
кв.м.(хиляда сто 
деветдесет и три 
кв.м. и седемдесет 
кв. см.). 

6 159.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

493
3 

5901 
04.09.2015 

5901 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХV - 33, 
кв.8А по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХV (петнадесет) 
- 33 (тридесет и три) с 
площ 745.10 
кв.м.(седемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м и десет кв. см.). 

3 844.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

493
4 

5902 
04.09.2015 

5902 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VІ- 33, 
кв.8Б по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ VІ (шест) - 33 
(тридесет и три) с 
площ 652.70 
кв.м.(шестотин 
петдесет и два кв.м и 
седемдесет кв. см.). 

3 367.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
22.03.2018 г. с 
Николай 
Димитров 
Попов и 
Клаин 
Бориславов 
Кифонов - 
лично и като 
пълномощник 

Заповед 
№ 120 от 
27.03.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

493
5 

5904 
04.09.2015 

5904 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VІІ-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ VІІ (седем) - 6 
(шест) с площ 606.20 
кв.м.(шесттотин и 
шест кв.м. и двадесет 
кв. см.). 

3 128.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

493
6 

5905 
04.09.2015 

5905 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ V (пет) - 6 (шест) 
с площ 693.90 
кв.м.(шесттотин 
деветдесет и три 
кв.м. и деветдесет кв. 
см.). 

3 580.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

493
7 

5906 
04.09.2015 

5906 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ І-6 "за 

УПИ І (едно) - 6 
(шест) "За КОО и ТП" 

1 339.00 лв. Имотът се 
управлява от 

    
 



КОО и ТП", кв.18 по ПУП на 
курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 год.на ОбС 
Белово 

с площ 259.50 
кв.м.(двеста петдесет 
и девет кв.м. и 
петдесет кв. см.). 

кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

493
8 

5907 
04.09.2015 

5907 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІХ -6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ІХ (девет) - 6 
(шест) с площ 596.90 
кв.м.(петстотин 
деветдесет и шест 
кв.м. и деветдесет кв. 
см.). 

3 080.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.10.2021 г., 
вписан на 
29.10.2021 г. с 
Вхрег№ 9023, 
Акт № 56, том 
32, дв.вх.р 
9017 на 
СВ-Пазарджи
к с Васил и 
Росица 
Янкови 

Заповед 
№ 539 от 
09.11.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

493
9 

5908 
04.09.2015 

5908 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ Х -6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ Х (десет) - 6 
(шест) с площ 749.10 
кв.м.(седемстотин 
четиридесет и девет 
кв.м. и десет кв.см.). 

3 865.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

494
0 

5909 
04.09.2015 

5909 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XІ-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ XІ(единадесет) - 
6 (шест) с площ 
814.30 
кв.м.(осемстотин и 
четиринадесет кв.м. 
и тридесет кв.см.). 

4 201.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

494
1 

5910 
04.09.2015 

5910 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XІІ-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ XІІ(дванадесет) 
- 6 (шест) с площ 
654.30 
кв.м.(шестстотин 
петдесет и четири 
кв.м. и тридесет 
кв.см.). 

3 376.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

494
2 

5911 
04.09.2015 

5911 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XІІІ-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ XІІІ(тринадесет) 
- 6 (шест) с площ 
595.70 
кв.м.(петстотин 
деветдесет и пет 
кв.м. и седемдесет 
кв.см.). 

3 073.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

494
3 

5912 
04.09.2015 

5912 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XІV-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 

УПИ 
XІV(четиринадесет) - 
6 (шест) с площ 

2 016.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

    
 



"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

390.80 кв.м.(триста и 
деветдесет кв.м. и 
осемдесет кв.см.). 

общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

494
4 

5913 
04.09.2015 

5913 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XV-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ XV(петнадесет) - 
6 (шест) с площ 
471.80 
кв.м.(четиристотин 
седемдесет и един 
кв.м. и осемдесет 
кв.см.). 

2 434.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

494
5 

5914 
04.09.2015 

5914 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XVI-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ XVI 
(шестнадесет) - 6 
(шест) с площ 1 
070.90 кв.м.(хиляда и 
седемдесет кв.м. и 
деветдесет кв.см.). 

5 525.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

494
6 

5915 
04.09.2015 

5915 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XVII-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ XVII 
(седемнадесет) - 6 
(шест) с площ 546 
кв.м.(петстотин 
четиридесет и шест 
кв. м.). 

2 817.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

494
7 

5916 
04.09.2015 

5916 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XVIII-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ XVIII 
(осемнадесет) - 6 
(шест) с площ 532.40 
кв.м.(петстотин 
тридесет и два кв.м. и 
четиридесет кв. см.). 

2 747.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

494
8 

5917 
04.09.2015 

5917 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XIХ-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ XІХ 
(деветнадесет) - 6 
(шест) с площ 512.30 
кв.м.(петстотин и 
дванадесет кв.м. и 
тридесет кв. см.). 

2 643.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
купувач 
Борислав 
Петков, 
вписан на 
17.07.2018 г.с 
Вх. рег. № 
5599, Акт № 
123, том 18, 
дв.вх.р. 5596 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 242 от 
25.07.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

494
9 

5923 
04.09.2015 

5923 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VI -6 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 

УПИ VI (шест) - 
6(шест) с площ 
517.50 
кв.м.(петстотин и 

2 670.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 

    
 



№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

седемнадесет кв.м. и 
50 кв. см.). 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

495
0 

5924 
04.09.2015 

5924 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІІ-33, 
кв.8А по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХІI (дванадесет) 
- 33(тридесет и три) с 
площ 1 482.40 
кв.м.(хиляда 
четиристотин 
осемдесет и два кв.м. 
и четиридесет кв. 
см.). 

7 649.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

495
1 

5925 
17.09.2015 

5925 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХVІ-33, 
кв.8А по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХVI 
(шестнадесет) - 
33(тридесет и три) с 
площ 1 665.00 
кв.м.(хиляда 
шестотин шестдесет 
и пет кв.м.). 

8 591.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

495
2 

5927 
17.09.2015 

5927 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-33, 
кв.8Б по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ V (пет) - 33 
(тридесет и три) с 
площ 465.70 
кв.м.(четиристотин 
шестдесет и пет кв.м. 
и седемдесет кв. см.). 

2 403.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
25.01.2017 г. с 
Йорданка 
Григорова 
Димитрова, 
Борислав 
Ат.Димитров 
и Венета 
Ат.Иванова 

Заповед 
№ 25 от 
01.02.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

495
3 

5928 
17.09.2015 

5928 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХХІІ-3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХХІІ (двадесет и 
две) - 3 (три) с площ 1 
187.60 кв.м.(хиляда 
сто осемдесет и 
седем кв.м. и 
шестедесет кв. см.). 

6 128.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

495
4 

5929 
17.09.2015 

5929 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІІ-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ІІІ (три) - 6 (шест) 
с площ 600.40 
кв.м.(шестотин кв.м. 
и четиридесет кв. 
см.). 

3 098.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
03.11.2017 г. с 
купувач 
Снежанка 
Вълчанова 
Янева - лично 
и като 
пълномощник
, вписан на 
03.11.2017 г. с 
Вх.рег.№ 
10108, акт № 

Заповед 
№ 401 от 
08.11.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



166, том 33, 
дв.вх.р. 10093 
на СВ - 
Пазарджик 

495
5 

5930 
17.09.2015 

5930 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІ-6, 
кв.18 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ІІ (две) - 6 (шест) 
с площ 446.30 
кв.м.(четиристотин 
четиридесет и шест 
кв.м. и тридесет кв. 
см.). 

2 302.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

495
6 

5931 
17.09.2015 

5931 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХХІХ-3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХХІХ (двадесет 
и девет) - 3 (три) с 
площ 387.40 
кв.м.(триста 
осемдесет и седем 
кв.м. и четиридесет 
кв. см.). 

 1 999.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

495
7 

5932 
29.09.2015 

5932 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІІ-3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ІІІ (три) - 3 (три) с 
площ 538.20 
кв.м.(петстотин 
тридесет и осем кв.м. 
и двадесет кв. см.). 

2 777.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

495
8 

5933 
29.09.2015 

5933 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІХ-3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ІХ (девет) - 3 
(три) с площ 597.20 
кв.м.(петстотин 
деветдесет и седем 
кв.м. и двадесет кв. 
см.). 

3 081.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

495
9 

5934 
29.09.2015 

5934 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ Х-3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ Х (десет) - 3 
(три) с площ 401.40 
кв.м.(четиристотин и 
един кв.м. и 
четиридесет кв. см.). 

2 071.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

496
0 

5935 
29.09.2015 

5935 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІІ-3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХІІ (дванадесет) 
- 3 (три) с площ 
559.50 
кв.м.(петстотин 
петдесет и девет 
кв.м. и петдесет  кв. 
см.). 

2 887.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

496
1 

5936 
29.09.2015 

5936 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХХІ-3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 

УПИ ХХІ(двадесет и 
един) - 3 (три) с площ 
1 421.40 кв.м.(хиляда 
четиристотин 

7 334.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 

    
 



№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

двадесет и един кв.м. 
и четиридесетт  кв. 
см.). 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

496
2 

5937 
29.09.2015 

5937 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХХІV-3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХХІV(двадесет и 
четири) - 3 (три) с 
площ 1 445.90 
кв.м.(хиляда 
четиристотин 
четиридесет и пет 
кв.м. и деветдесет  
кв. см.). 

7 460.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

496
3 

5938 
29.09.2015 

5938 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХХV-3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХХV(двадесет и 
пет) - 3 (три) с площ 1 
527.30 кв.м.(хиляда 
петстотин двадесет и 
седем кв.м. и 
тридесет кв. см.). 

6 567.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

496
4 

5941 
29.09.2015 

5941 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
ІV-40,58, кв.5 по ПУП на 
курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 год.на ОбС 
Белово 

УПИ ІV (четири) - 
40,58 (четиридесет, 
петдесет и осем) с 
площ 2465.10 
кв.м.(две хиляди 
четиристотин 
шестдесет и пет кв.м. 
и 10 кв. см.). 

12 719.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

496
5 

5942 
29.09.2015 

5942 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
V-40,58, кв.5 по ПУП на 
курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 год.на ОбС 
Белово 

УПИ V (пет) - 40,58 
(четиридесет, 
петдесет и осем) с 
площ 736.50 
кв.м.(седемстотин 
тридесет и шест кв.м. 
и петдесет кв. см.). 

3 800.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

496
6 

5943 
29.09.2015 

5943 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
VІІІ-40,58, кв.5 по ПУП на 
курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 год.на ОбС 
Белово 

УПИ VІІІ (осем) - 
40,58 (четиридесет, 
петдесет и осем) с 
площ 766.00 
кв.м.(седемстотин 
шестдесет и  шест 
кв.м.). 

3 952.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
30.11.2017 г. с 
Бистра 
Георгиева 
Дакова 

Заповед 
№ 453 от 
21.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

496
7 

5944 
29.09.2015 

5944 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
ІХ-40,58, кв.5 по ПУП на 
курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 год.на ОбС 
Белово 

УПИ ІХ (девет) - 40,58 
(четиридесет, 
петдесет и осем) с 
площ 711.10 
кв.м.(седемстотин и 
единадесет кв.м. и 
десет кв.см.). 

3 669.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

496
8 

5945 
29.09.2015 

5945 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
Х-40,58, кв.5 по ПУП на 

УПИ Х (десет) - 40,58 
(четиридесет, 
петдесет и осем) с 

3 406.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

    
 



курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 год.на ОбС 
Белово 

площ 660.10 
кв.м.(шестотин и 
шестдесет кв.м. и 
десет кв.см.). 

общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

496
9 

5946 
29.09.2015 

5946 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІІ-34, 
кв.5 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХІІ (дванадесет) 
- 34 (тридесет и 
четири) с площ 
659.50 
кв.м.(шестотин 
петдесет и девет 
кв.м. и петдесет 
кв.см.). 

3 403.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

497
0 

5948 
29.09.2015 

5948 с. Дъбравите, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХVI-"За 
търговия и услуги", кв. 23 по 
ПУП на с. Дъбравите - 
одобрен със Заповед № 
129/1971 г. и Заповед №  266 
от 31.08.2015 г. на кмета на 
община Белово за ЧИ ПУП - 
ПРЗ 

УПИ 
ХVI(шестнадесет)-"З
а търговия и услуги" с 
площ 128 кв.м.(сто 
двдесет и осем кв.м.). 

307.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

497
1 

5949 
19.10.2015 

5949 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІ-3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ІІ (две) - 3 (три) с 
площ 403.80 
кв.м.(четиристотин и 
три кв.м. и осемдесет 
кв.см.). 

2 083.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

497
2 

5950 
19.10.2015 

5950 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VIІІ-3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ VIІІ (осем) - 3 
(три) с площ 742.10 
кв.м.(седемстотин 
четиридесет и два 
кв.м. и десет кв.см.). 

3 829.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

497
3 

5952 
19.10.2015 

5952 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  
ХХVI-3, кв.20 по ПУП на 
курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 год.на ОбС 
Белово 

УПИ ХХVI (двадесет 
и шест) - 3 (три) с 
площ 1 289.80 
кв.м.(хиляда двеста 
осемдесет и девет 
кв.м. и осемдесет 
кв.см.). 

6 655.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

497
4 

5954 
19.10.2015 

5954 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  I-33, 
кв.8Б по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ I (едно) - 33 
(тридесет и три) с 
площ 420.40 
кв.м.(четиристотин и 
двадесет кв.м. и 
четиридесет кв.см.). 

2 169.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

497 5955 5955 с. Сестримо, общ. Белово, УПИ IІ (две) - 33 4 930.90 лв. Имотът се     



5 19.10.2015 обл. Пазарджик, УПИ  IІ-33, 
кв.8Б по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

(тридесет и три) с 
площ 955.60 
кв.м.(деветстотин 
петдесет и пет кв.м. и 
шестдесет кв.см.). 

управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

 

497
6 

5956 
19.10.2015 

5956 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  IV-33, 
кв.8Б по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ IV (четири) - 33 
(тридесет и три) с 
площ 618.30 
кв.м.(шестстотин и 
осемнадесет кв.м. и 
тридесет кв.см.). 

3 190.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

497
7 

5957 
19.10.2015 

5957 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  I-33, 
кв.8В по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ I (едно) - 33 
(тридесет и три) с 
площ 749.90 
кв.м.(седемстотин 
четиридесет и девет 
кв.м. и деветдесет 
кв.см.). 

3 869.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

497
8 

5958 
19.10.2015 

5958 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  IІ-33, 
кв.8В по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ IІ (две) - 33 
(тридесет и три) с 
площ 587.60 
кв.м.(петстотин 
осемдесет и седем 
кв.м. и шестдесет 
кв.см.). 

3 032.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

497
9 

5960 
19.10.2015 

5960 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  I-33 
"За уелнес и спа комплекс", 
кв.8Г по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ I (едно) - 33 
(тридесет и три) "За 
уелнес и спа 
комплекс" с площ 
822.50 
кв.м.(осемстотин 
двадесет и два кв.м. 
и петдесет кв.см.). 

4 244.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

498
0 

5961 
02.11.2015 

5961 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  IІІ-33 , 
кв.8Б по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ IІІ (три) - 33 
(тридесет и три)  с 
площ 957.30 
кв.м.(деветстотин 
петдесет и седем 
кв.м. и тридесет 
кв.см.). 

4 939.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

498
1 

5962 
28.12.2015 

5962 с. Мененкьово, общ.Белово, 
обл. Пазарджик, ул. "Първа" 
№ 47, УПИ V-Културен дом, 
кв. 29 по ПУП на с. 
Мененкьово - одобрен със 
Заповед № 202/2005 г. 

Самостоятелен обект 
в масивна сграда на 
2(два) етажа, 
състоящ се от: 
първи етаж със 
застроена площ 
53.78 кв.м.(петдесет 
и три кв.м. и 

3 648.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
13.05.2016 г.с 
Владимир 
Михайлов 
Нонев 

Заповед 
№ 194 от 
31.05.2016 
г. на Кмета 
на община 
Белово 
 



седемдесет и осем 
кв. см.), която се 
състои от входно 
предверие, WC, 
вестибюл, стая, 
стълбище, умивалня 
и WC и втори етаж 
със застроена площ 
46.65 кв.м.( 
четиридесет и шест 
кв.м. и шестдесет и 
пет кв.см.), която се 
състои от 2(две) стаи 
и стълбище. 
Година на 
построяване на 
сградата - 1963 
г.(хиляда 
десетстотин 
шестдесет и трета 
год.) 

общинска 
собственост 

498
2 

5963 
28.12.2015 

5963 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, бул. Юндола № 13, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.1665 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
УПИ Х-1665, кв. 60 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1665 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест шест 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 045 
кв.м. (хиляда 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
Комплексно 
застрояване 

12 435.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

498
3 

5964 
28.12.2015 

5964 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, бул. "Орфей" № 2, 
ет. -1, самостоятелният 
обект се намира в сграда № 
4, разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.802 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 

Самостоятелен обект 
в сграда с 
идентификатор 
03592.502.802.4.2 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка осем нула 
две точка четири 
точка две) по КККР на 
гр. Белово със 

38 205.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма 

застроена площ 380 
кв.м.(триста и 
осемдесет) кв.м.  
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: За културна и 
обществена дейност 
Брой нива: 1(едно) 

498
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5965 
28.12.2015 

5965 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, бул. "Поп Михаил 
Радулов" № 26,  ПИ с 
идентификатор 
03592.502.802 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
УПИ XXIV-933, кв. 38 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

136/894(сто тридесет 
и шест/осемстотин 
деветдесет и четири) 
идеални части от 
поземлен имот с 
идентификатор  
03592.502.933 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет три три) 
по КККР на гр. Белово 
със  площ 894 
кв.м.(осемстотин 
деветдесет и четири) 
кв.м.  
Трайно 
предназначение на 
територията: 
Урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: Ниско 
застрояване(до 10 m) 

1 618.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

498
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5966 
25.01.2016 

5966 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, ул. 
"Проф. Хр. Т. Вакарелски" № 
90, УПИ ІІ-488, кв. 36 по ПУП 
на с. Момина Клисура- 
одобрен със Заповед № 
1218/1986 г. 

 УПИ 
ІI(две)-488(четиристо
тин осемдесет и 
осем)  с площ 695 
кв.м.(шестстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.) 

2 988.50 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Христо 
Александров 
Михайлов, 
съгл. АДС № 
1 от 
26.07.1962 г. 

    
 

498
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5967 
26.01.2016 

5967 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
ХІ-"Търговия и услуги", кв. 36 
по ПУП на с. Мененкьово- 
одобрен със Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

 УПИ 
ХІ(единадесет)-"Търг
овия и услуги" с площ 
1 235 кв.м.(хиляда 
двеста тридесет и 
пет кв.м.) 

5 310.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
Общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинаска 
собственост 

    
 

498
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5968 
27.01.2016 

5968 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  

Поземлен имот с 
идентификатор  

936 458.10 лв. Имотът се 
управлява от 

   Заповед 
№ 612 от 



п.к.4470, ул. "Освобождение" 
№ 1,  ПИ с идентификатор 
03592.502.946 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
УПИ ІХ-946, кв. 56 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) по КККР на гр. 
Белово със  площ 34 
717 кв.м.(тридесет и 
четири хиляди 
седемстотин и 
седемнадесет кв.м.)  
Трайно 
предназначение на 
територията: 
Урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване:За обект 
комплекс за 
социални грижи 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.4 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет 
четири шест точка 
четири) със 
застроена площ 124 
кв.м.(сто двадесет и 
четири кв.м.) 
Брой етажи - 2(два) 
Предназначение: 
Вилна сграда - 
еднофамилна 
Година на 
построяване - 1890 
г.(хиляда осемстотин 
и деветдесета год.) 
Забележка:съответст
ва на сграда 
Вила/пред хотел І/, 
записана с пореден 
№ 4 в Приложение № 
1 към АЧОС № 363 от 
15.01.2004 г. 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.5 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



четири шест точка 
пет) със застроена 
площ 418 
кв.м.(четиристотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Брой етажи - 3(три) 
Предназначение: 
Сграда за 
обществено хранене 
Година на 
построяване - 1967 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и седма 
год.)Забележка:съотв
етства на сграда 
Канцелария и 
столова, записана с 
пореден № 5 в 
Приложение № 1 към 
АЧОС № 363 от 
15.01.2004 г. 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.6 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет 
четири шест точка 
шест) със застроена 
площ 58 
кв.м.(петдесет и осем 
кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Сграда за 
енергопроизводство 
Година на 
построяване - 1950 
г.(хиляда 
деветстотин и 
петдесета 
год.).Забележка:съот
ветства на сграда 
Гараж, записана с 
пореден № 6 в 
Приложение № 1 към 
АЧОС № 363 от 
15.01.2004 г. 
Сграда с 



идентификатор 
03592.502.946.7(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка седем) 
със застроена площ 
87 кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Хангар, депо, гараж 
Година на 
построяване - 1988 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и осма 
год.). 
Забележка:съответст
ва на сграда Гараж с 
две клертки, 
записана с пореден 
№ 7 в Приложение № 
1 към АЧОС № 363 от 
15.01.2004 г. 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.8(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка осем) със 
застроена площ 10 
кв.м.(десет кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
сграда за 
водоснабдяване 
и/или канализация 
Година на 
построяване - 1988 
г.(хиляда 
деветстотин и 
осемдесет и осма г.). 
Забележка:съответст
ва на сграда ГСМ, 
записана с пореден 
№ 8 в Приложение № 
1 към АЧОС № 363 от 
15.01.2004 г. 



Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.9(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка девет) със 
застроена площ 36 
кв.м.(тридесет и шест 
кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Промишлена сграда 
Година на 
построяване - 1965 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и пета г.). 
Забележка:съответст
ва на сграда 
Работилница, 
записана с пореден 
№ 11 в Приложение 
№ 1 към АЧОС № 363 
от 15.01.2004 г. 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.10(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка десет) със 
застроена площ 124 
кв.м.(сто двадесет и 
четири кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Складова база, склад 
Година на 
построяване - 1965 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и пета г.). 
Забележка:съответст
ва на сграда Котелно, 
записана с пореден 
№ 10 в Приложение 
№ 1 към АЧОС № 363 
от 15.01.2004 г. 
Сграда с 



идентификатор 
03592.502.946.11(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка 
единадесет) със 
застроена площ 105 
кв.м.(сто и пет кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Селскостопанска 
сграда 
Година на 
построяване - 1926 
г.(хиляда 
деветстотин 
двадесет и шеста г.). 
Забележка:съответст
ва на сграда Склад с 
рампа, записана с 
пореден № 9 в 
Приложение № 1 към 
АЧОС № 363 от 
15.01.2004 г. 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.12(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка 
дванадесет) със 
застроена площ 750 
кв.м.(седемстотин и 
петдесет кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Складова база, склад 
Година на 
построяване - 1986 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и шеста 
г.). 
Забележка:съответст
ва на сграда Метален 
склад, записана с 
пореден № 14 в 
Приложение № 1 към 



АЧОС № 363 от 
15.01.2004 г. 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.13(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка 
тринадесет) със 
застроена площ 14 
кв.м.(четиринадесет 
кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
селскостопанска 
сграда 
Година на 
построяване - 1995 
год.(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и пета г.). 
Забележка:съответст
ва на сграда 
Свинарници - 2 броя, 
записана с пореден 
№ 13 в Приложение 
№ 1 към АЧОС № 363 
от 15.01.2004 г. 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.14(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка 
четиринадесет) със 
застроена площ 524 
кв.м.(петстотин 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Брой етажи - 4(един) 
Предназначение: 
Хотел 
Година на 
построяване - 
1975г.(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и пета г.) 
Забележка:съответст



ва на сграда Хотел ІІ 
част, записана с 
пореден № 2 в 
Приложение № 1 към 
АЧОС № 363 от 
15.01.2004 г. 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.15(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка 
петнадесет) със 
застроена площ 366 
кв.м.(триста 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Брой етажи - 
4(четири) 
Предназначение: 
Хотел 
Година на 
построяване - 
1969г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и девета 
г.) 
Забележка:съответст
ва на сграда Хотел І 
част, записана с 
пореден № 1 в 
Приложение № 1 към 
АЧОС № 363 от 
15.01.2004 г. и сграда 
Топла връзка, 
записана с пореден 
№ 3 в Приложение № 
1 към АЧОС № 363 от 
15.01.2004 г. 
Забележка: сграда 
Склад за кислородни 
бутилки, записана с 
пореден № 15 в 
Приложение № 1 към 
АЧОС № 363 от 
15.01.2004 г. и сграда 
Водием на етин етаж, 
записана с пореден 
№ 16 в Приложение 



№ 1 към АЧОС № 363 
от 15.01.2004 г. са 
погинали , не 
съществуват на 
терен. 

498
8 

5969 
03.02.2016 

5969 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Невен" № 10, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.453 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
453, парцел Х, VII, кв. 79 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.453 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка четири пет три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 649 кв.м. 
(шестстотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване (до 10 
m) 

5 581.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Стефан 
Иванов 
Стефанов, 
съгл. Договор 
от 12.08.1971 
г. издаден от 
ОНС - Белово 

    
 

498
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5970 
03.02.2016 

5970 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1866 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041866, парцел  ІІІ, кв. 120 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1866 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 5 090 
кв.м. (пет хиляди и 
деветдесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване 

43 774 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

499
0 

5971 
03.02.2016 

5971 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1865 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1865 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 565 

22 059 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

    
 



стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041865, парцел  ІІ, кв. 120 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

кв.м. (две хиляди 
петстотин шестдесет 
и пет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване 

общинската 
собственост 

499
1 

5972 
03.02.2016 

5972 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1864 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041864, парцел  І, кв. 120 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1864 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 2 
403 кв.м. (две хиляди 
четиристотин и три 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване 

20 665.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 18 от 
20.01.2022 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

499
2 

5973 
03.02.2016 

5973 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Момина сълза", 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1816 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041816, парцел  І, кв. 118 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1816 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 3 274 
кв.м. (три хиляди 
двеста седемдесет и 
четири кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за друг вид 
застрояване 

28 156.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

499
3 

5974 
31.03.2016 

5974 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  

Поземлен имот с 
идентификатор 

344,00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 294 от 



п.к.4470, ул. Свети Климент 
Охридски", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1612 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1080, 1081, парцел  XV, кв. 10 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

03592.502.1612 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест едно 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 40 
кв.м. (четиридесет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ажба от 
08.08.2017 г. с 
Лилия Тачева 
Александров
а 

28.08.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

499
4 

5975 
31.03.2016 

5975 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, бул. "Юндола", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1644 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1644, парцел  ІV, кв. 24 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1644 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
четири четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 114 кв.м. (сто и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

980,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

499
5 

5976 
31.03.2016 

5976 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, бул. "Юндола", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1645 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1645, парцел  ІІІ, ІV, кв. 24 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1645 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
четири пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
36 кв.м. (тридесет и 
шест кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 

309,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



имот за жилищни 
нужди 

499
6 

5977 
31.03.2016 

5977 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, бул. "Юндола", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1647 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1647, парцел  ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, 
кв. 24 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1647 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
четири седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 144 кв.м. (сто 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

1238,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

499
7 

5978 
31.03.2016 

5978 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Надежда", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1648 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1648, парцел І, кв. 28 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1648 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
четири осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
35 кв.м. (тридесет и 
пет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

301,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

499
8 

5979 
31.03.2016 

5979 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Надежда", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1649 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1649, парцел ІІІ, кв. 28 по 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1649 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
четири девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 7 кв.м. (седем 
кв.м.) 
Трайни 

60,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

499
9 

5980 
31.03.2016 

5980 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Белия камък", 
ПИ с идентификатор 
03592.502.1650 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1650, парцел Х, ХІ, кв. 29 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1650 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест пет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1645 
кв.м. (хиляда 
шестстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

14147,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

500
0 

5981 
31.03.2016 

5981 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІІ-28, 
32 "За нужди на ПАВЕЦ 
пречиствателна станция, 
бензиностанция и други", 
кв.3 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІ (две) - 28,32 
(двадесет и осем, 
тридесет и две) "За 
нужди на ПАВЕЦ 
пречиствателна 
станция, 
бензиностанция и 
други" с площ 13 
877.60 
кв.м.(тринадесет 
хиляди  осемстотин 
седемдесет и седем 
кв.м. и шестдесет 
кв.см.). 

71608,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 374 от 
09.07.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

500
1 

5982 
31.03.2016 

5982 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  
ІІ-29,30,44,46,47,48,49,50,51,
60,62 "За нужди на ПАВЕЦ", 
кв.4 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІ (две) - 
29,30,44,46,47,48,49,
50,51,60,62 (двадесет 
и девет,тридесет, 
четиридесет и 
четири, четиридесет 
и шест, четиридесет 
и седем, четиридесет 
и осем, четиридесет 

227081,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 373 от 
09.07.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



и девет, петдесет, 
петдесет и едно, 
шестдесет, 
шестдесет и две) "За 
нужди на ПАВЕЦ" с 
площ 44008.10 
кв.м.(четиридесет и 
четири хиляди и осем 
кв.м. и десет кв.см.). 

500
2 

5983 
31.03.2016 

5983 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІ-39, 
42, "За администрация и 
архив на НЕК", кв.4 по ПУП 
на курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ VІ (шест) - 39,42 
(тридесет и девет, 
четиридесет и две) 
"За администрация и 
архив на НЕК" с площ 
2 058.50 кв.м.(две 
хиляди  петдесет и 
осем кв.м. и петдесет 
кв.см.). 

 10621.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 372 от 
09.07.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

500
3 

5984 
31.03.2016 

5984 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХІ-34, 
58 , кв.5 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІ (единадесет) - 
34,58 (тридесет и 
четири, петдесет и 
осем)  с площ 1 
226.60 кв.м.(хиляда 
двеста двадесет и 
шест кв.м. и 
шестдесет кв.см.). 

6 329.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

500
4 

5985 
31.03.2016 

5985 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  І-38 
"За КОО", кв.6 по ПУП на 
курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ І (едно) - 38 
(тридесет и осем)  "За 
КОО" с площ 720.20 
кв.м.(седемстотин и 
двадесет кв.м. и 
двадесет кв.см.). 

3716.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

500
5 

5986 
31.03.2016 

5986 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІІ-38, 
кв.6 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІ (две) - 38 
(тридесет и осем)  с 
площ 501.40 
кв.м.(петстотин и 
един кв.м. и 
четиридесет кв.см.). 

2587,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко - 
продажба от 
17.08.2017 г. с 
Йордан Вучев 
и Георги 
Манолчев 

Заповед 
№ 363 от 
06.10.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

500
6 

5987 
31.03.2016 

5987 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІІІ-38, 
кв.6 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІІ (три) - 38 
(тридесет и осем)  с 
площ 590.70 
кв.м.(петстотин и 
деветдесет кв.м. и 
седемдесет кв.см.). 

3048,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.08.2016 г. с 
Георги 
Стоянов и 
Стойчо 
Стефанов 

Заповед 
№ 302 от 
17.08.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

500
7 

5988 
31.03.2016 

5988 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХІ-40, 

УПИ ХІ (единадесет) - 
40 (четиридесет)  с 

2082,10 лв. Имотът се 
управлява от 

    
 



кв.6 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

площ 403.50 
кв.м.(четиристотин и 
три кв.м. и петдесет 
кв.см.). 

кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

500
8 

5989 
31.03.2016 

5989 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХІІІ-40, 
кв.6 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІІІ (тринадесет) 
- 40 (четиридесет)  с 
площ 791.80 
кв.м.(седемстотин 
деветдесет и един 
кв.м. и оседемдесет 
кв.см.). 

4085,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
07.12.2018 г. с 
купувачи 
Йорданка 
Григорова и 
Румен 
Ангелов, 
вписан на 
07.12.2018 г. с 
вх.рег № 
10516, акт № 
34, том 36, 
дввхр 10501 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 354 от 
12.12.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

500
9 

5990 
31.03.2016 

5990 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  XIV-40, 
кв.6 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ XIV 
(четиринадесет) - 40 
(четиридесет)  с 
площ 405.8 
кв.м.(четиристотин и 
пет кв.м. и 
оседемдесет кв.см.). 

2093,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

501
0 

5991 
31.03.2016 

5991 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  XV-40, 
кв.6 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ XV (петнадесет) 
- 40 (четиридесет)  с 
площ 391.60 
кв.м.(триста 
деветдесет и един 
кв.м. и шестдесет 
кв.см.). 

2020,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

501
1 

5992 
31.03.2016 

5992 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  XVІ-38, 
кв.6 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ XVІ 
(шестнадесет) - 38 
(тридесет и осем)  с 
площ 574.90 
кв.м.(петстотин 
седем и четири кв.м. 
и деветдесет кв.см.). 

2966,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

501
2 

5993 
31.03.2016 

5993 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  
XVІІ-38, кв.6 по ПУП на 
курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ XVІІ 
(седемнадесет) - 38 
(тридесет и осем)  с 
площ 618.50 
кв.м.(шестстотин и 
осемнадесет кв.м. и 
петдесет кв.см.). 

3191,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба 
от13.04.2021 
г. с купувач 
Николай Коев 
вписан на 

Заповед 
№ 234 от 
23.04.2021
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



13.04.2021 г. с 
вх.рег.№ 
2688, Акт № 
11, том 10, 
дввхр 2689 на 
СВ - 
Пазарджик 

501
3 

5994 
31.03.2016 

5994 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  
XVІІІ-38, кв.6 по ПУП на 
курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ XVІІІ 
(осемнадесет) - 38 
(тридесет и осем)  с 
площ 823.90 
кв.м.(осемстотин 
двадесет и три кв.м. и 
деветдесет кв.см.). 

4251,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
06.12.2016 г. с 
купувач Асен 
Александров 
Андонов 

Заповед 
№ 583 от 
07.12.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

501
4 

5995 
31.03.2016 

5995 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  І-33 
"За КОО", кв.8 по ПУП на 
курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ І(едно) - 33 
(тридесет и три)  "За 
КОО" с площ 585.10 
кв.м.(петстотин 
осемдесет и пет кв.м. 
и десет кв.см.). 

3019.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
16.03.2018 г. с 
Екатерина 
Ценова, 
Румяна 
Вангелова и 
Иван Ценов 

Заповед 
№ 127 ОТ 
30.03.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

501
5 

5996 
31.03.2016 

5996 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІІ-33 
"За КОО", кв.8 по ПУП на 
курорт "Чаира",  одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ ІІІ(три) - 33 
(тридесет и три)  "За 
КОО" с площ 866.10 
кв.м.(осемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м. и десет кв.см.). 

4469,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

501
6 

5997 
31.03.2016 

5997 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІ-16, 
кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІ(две) - 16 
(шестнадесет)  с 
площ 379.60 
кв.м.(триста 
седемдесет и девет 
кв.м. и шестдесет 
кв.см.). 

 1958,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 132 от 
10.04.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
нов Акт № 
6260 от 
26.02.2018 
г. 

501
7 

5998 
31.03.2016 

5998 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІІ-16, 
кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІІ(три) - 16 
(шестнадесет)  с 
площ 413.10 
кв.м.(четиристотин и 
тринадесет кв.м. и 
десет кв.см.). 

2131.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 133 от 
10.04.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
нов Акт № 
6259 от 



10.04.2018 
г. 

501
8 

5999 
31.03.2016 

5999 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-16, 
34, кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ V(пет) - 16, 34 
(шестнадесет, 
тридесет и четири)  с 
площ 696.70 
кв.м.(шестстотин 
деветдесет и шест 
кв.м. и седемдесет 
кв.см.). 

 3595,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 156 от 
27.04.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

501
9 

6000 
31.03.2016 

6000 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІ-34, 
кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІ (шест) - 34 
(тридесет и четири)  с 
площ 842.50 
кв.м.(осемстотин 
четиридесет и два 
кв.м. и петдесет 
кв.см.). 

 4347,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 131 от 
10.04.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
нов Акт № 
6261 от 
26.02.2018 
г. 

502
0 

6001 
31.03.2016 

6001 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІІ -34, 
кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІ (седем) - 34 
(тридесет и четири)  с 
площ 3112.50 
кв.м.(три хиляди сто 
и дванадесет кв.м. и 
петдесет кв.см.). 

16060,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
28.12.2017 г. с 
"ЕКО-ХИДРО-
90" ООД 

Заповед 
№ 13 от 
09.01.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

502
1 

6002 
31.03.2016 

6002 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІІІ 
-34, кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІІ (осем) - 34 
(тридесет и четири)  с 
площ 684 
кв.м.(шестотин 
осемдесет и четири 
кв.м.). 

3529.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

502
2 

6003 
31.03.2016 

6003 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІХ -34 
"За КОО", кв.9 по ПУП на 
курорт "Чаира", одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ ІХ (девет) - 34 
(тридесет и четири)  
"За КОО" с площ 
533.50 
кв.м.(петстотин 
тридесет и три кв.м и 
петдест кв.см.). 

2752,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

502
3 

6004 
31.03.2016 

6004 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  Х -34, 
кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ Х (десет) - 34 
(тридесет и четири)  с 
площ 557.40 
кв.м.(петстотин 
петдесет и седем 
кв.м и четиридесет 
кв.см.). 

 2876,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
18.05.2017 г. с 
купувач 
Лилия 
Тошкова 
Попова 

Заповед 
№ 187 от 
31.05.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



502
4 

6005 
31.03.2016 

6005 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІ -34, 
кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІ (единадесет) - 
34 (тридесет и 
четири)  с площ 
592.70 
кв.м.(петстотин 
деветдесет и два кв.м 
и седемдесет кв.см.). 

 3058,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

502
5 

6006 
31.03.2016 

6006 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХІІ -34, 
кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІІ (дванадесет) 
- 34 (тридесет и 
четири)  с площ 548 
кв.м.(петстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.). 

2827.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

502
6 

6007 
31.03.2016 

6007 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХІIІ 
-34, кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІІІ (тринадесет) 
- 34 (тридесет и 
четири)  с площ 
718.50 
кв.м.(седемстотин и 
осемнадесет кв.м.и 
петдесет кв.см.). 

3707.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

502
7 

6008 
31.03.2016 

6008 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХІV 
-34, кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІV 
(четиринадесет) - 34 
(тридесет и четири)  с 
площ  1369 
кв.м.(хиляда триста 
шестдесет и девет 
кв.м.). 

7203.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

502
8 

6009 
31.03.2016 

6009 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХV -34, 
кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХV (петнадесет) 
- 34 (тридесет и 
четири)  с площ 
855.10 
кв.м.(осемстотин 
петдесет и пет кв.м. и 
десет кв.см.). 

4412.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко- 
продажба от 
08.11.2017 г. с 
купувач 
Пенко Михов 
Пенков 

Заповед 
№ 417 от 
16.11.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

502
9 

6010 
31.03.2016 

6010 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  V - 14, 
кв.10а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ V (пет) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 966.90 
кв.м.(деветстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.и деветдесет 
кв.см.). 

4989,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

503
0 

6011 
31.03.2016 

6011 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХІХ - 
38, кв.6 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІХ 
(деветнадесет) - 38 
(тридесет и осем)  с 
площ 366 
кв.м.(триста 
шестдесет и шест 
кв.м.). 

1888,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.08.2016 г. с 
Теодор 
Богомилов 
Петков 

Заповед 
№ 388 от 
27.09.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

503 6013 6013 с.Сестримо, общ. Белово, УПИ ІІІ(три) - 14 1556,80 лв. Имотът се     



1 13.04.2016 обл. Пазарджик, УПИ  ІІІ- 14, 
кв.10 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

(четиринадесет)  с 
площ 301.70 
кв.м.(триста и един 
кв.м. и 70 кв. см.). 

управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

 

503
2 

6014 
13.04.2016 

6014 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  IV- 14, 
кв.10 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ IV(четири) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 357.30 
кв.м.(триста петдесет 
и седем кв.м. и 
тридесет кв. см.). 

1843,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

503
3 

6015 
13.04.2016 

6015 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  V- 14, 
кв.10 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ V(пет) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 396.40 
кв.м.(триста 
деветдесет и шест 
кв.м. и четиридесет 
кв. см.). 

2045,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

503
4 

6016 
13.04.2016 

6016 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІ- 14, 
кв.10 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІ(шест) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 410.10 
кв.м.(четиристотин и 
десетт кв.м. и десет 
кв. см.). 

2116,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

503
5 

6017 
13.04.2016 

6017 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІІ- 14, 
кв.10 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІ (седем) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 383.30 
кв.м.(триста 
осемдесет и три кв.м. 
и тридесет кв. см.). 

1977,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

503
6 

6018 
13.04.2016 

6018 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІІІ- 
14, кв.10 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІІ (осем) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 395.60 
кв.м.(триста 
деветдесет и пет 
кв.м. и шестдесет кв. 
см.). 

2041,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

503
7 

6019 
13.04.2016 

6019 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІХ- 14, 
кв.10 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІХ (девет) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 398.90 
кв.м.(триста 
деветдесет и осем 
кв.м. и деветдесет кв. 
см.). 

2058,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

503
8 

6020 
13.04.2016 

6020 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  Х- 14, 

УПИ Х(десет) - 14 
(четиринадесет)  с 

2476,30 лв. Имотът се 
управлява от 

    
 



кв.10 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

площ 479.90 
кв.м.(четиристотин 
седемдесет и девет 
кв.м. и деветдесет кв. 
см.). 

кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

503
9 

6021 
13.04.2016 

6021 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  І-6, 
кв.10а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ І (едно) - 6 
(шест)  с площ 532.80 
кв.м.(петстотин 
тридесет и два кв.м. и 
осемдесет кв. см.). 

2749,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

504
0 

6022 
13.04.2016 

6022 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІІ-6, 
кв.10а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІ (две) - 6 (шест)  
с площ 661.90 
кв.м.(шестстотин 
шестдесет и един 
кв.м. и деветдесет кв. 
см.). 

3415,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
12.10.2016 г. с 
Петър 
Димитров 
Петров 

Заповед 
№ 23 от 
01.02.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

504
1 

6023 
13.04.2016 

6023 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІІІ-6, 
кв.10а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІІ(три) - 6 (шест)  
с площ 425.30 
кв.м.(четиристотин 
двадесет и пет кв.м. и 
тридесет кв. см.). 

2194,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
31.08.2016 г. с 
Гроздена 
Крумова 
Петрова 

Заповед 
№ 370 от 
08.09.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

504
2 

6024 
13.04.2016 

6024 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  IV-6, 
14, кв.10а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ IV (четири) - 6, 
14 (шест, 
четиринадесет)  с 
площ 495 
кв.м.(четиристотин 
деветдесет и пет 
кв.м.) 

2554,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
23.11.2016 г. с 
Петка Груева 
Перничева 

Заповед 
№ 594 от 
21.12.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

504
3 

6025 
13.04.2016 

6025 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІІ-14, 
кв.10а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІ (седем) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 887.9 
кв.м.(осемстотин 
осемдесет и седем 
кв.м. и деветдесет 
кв.см.) 

4581,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
27.07.2016 г. с 
Николай 
Минков 
Калоянов 

Заповед 
№ 303 от 
17.08.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

504
4 

6026 
13.04.2016 

6026 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІІІ-14, 
кв.10а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІІ (осем) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 876.30 
кв.м.(осемстотин 
седемдесет и шест 
кв.м. и тридесет 
кв.см.) 

4521,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

504
5 

6027 
13.04.2016 

6027 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІХ-14, 
кв.10а по ПУП на курорт 

УПИ ІХ (девет) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 973.10 

5021,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 580 от 
05.12.2016 



"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

кв.м.(деветстотин 
седемдесет и три 
кв.м. и десет кв.см.) 

общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

18.11.2016 г. с 
Верка 
Димитрова 
Христова 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

504
6 

6028 
13.04.2016 

6028 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  Х-14, 
кв.10а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ Х (десет) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 890.20 
кв.м.(осемстотин и 
деветдесет кв.м. и 
двадесет кв.см.) 

4593,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 135 от 
10.04.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
е нов Акт 
№ 6255 от 
09.02.2018 
г. 

504
7 

6029 
13.04.2016 

6029 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХІ-14, 
кв.10а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІ (единадесет) - 
14 (четиринадесет)  с 
площ 932.90 
кв.м.(деветстотин 
тридесет и два кв.м. и 
деветдесет кв.см.) 

4813,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

504
8 

6030 
13.04.2016 

6030 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХІІ-14, 
кв.10а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІІ (дванадесет) 
- 14 (четиринадесет)  
с площ 1198.80 
кв.м.(хиляда сто 
деветдесет и осем 
кв.м. и осемдесет 
кв.см.) 

6185,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

504
9 

6031 
13.04.2016 

6031 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІІ-16, 
кв.11 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІ (две) - 16 
(шестнадесет)  с 
площ 751.40 
кв.м.(седемстотин 
петдесет и един кв.м. 
и четиридесет кв.см.) 

3877,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
27.09.2016 г. с 
Владимир 
Петров 
Пенков 

Заповед 
№ 4 от 
06.01.2017 
год. на 
Кмета на 
община 
Белово 
 

505
0 

6032 
13.04.2016 

6032 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІІІ-16, 
кв.11 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІІ(три) - 
16(шестнадесет)  с 
площ 855.6 
кв.м.(осемстотин 
петдесет и пет кв.м. и 
шестдесет кв.см.) 

4414,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

505
1 

6033 
13.04.2016 

6033 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІV-16, 
кв.11 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІV(четири) - 
16(шестнадесет)  с 
площ 1011.1 
кв.м.(хиляда и 
единадесет кв.м. и 
десет кв.см.) 

5217,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко - 
продажба от 
08.07.2016 г. 
със  Симона 
Радославова 

Заповед 
№ 266 от 
22.07.2016 
год. на 
Кмета на 
община 



ЗОС Чекарлиева Белово 
 

505
2 

6034 
13.04.2016 

6034 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  V-16, 
кв.11 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ V(пет) - 
16(шестнадесет)  с 
площ 803.30 
кв.м.(осемстотин и 
три кв.м. и тридесет 
кв.см.) 

4145,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

505
3 

6035 
13.04.2016 

6035 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІ-15, 
16, кв.11 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІ(шест) - 15, 
16(петнадесет, 
шестнадесет)  с площ 
917.30 
кв.м.(деветстотин и 
седемнадесет кв.м. и 
тридесет кв.см.) 

4733,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

505
4 

6036 
13.04.2016 

6036 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІІ-10, 
16, кв.11 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІ(седем) - 10, 
16(десет, 
шестнадесет)  с площ 
372.40 кв.м.(триста 
седемдесет и два 
кв.м. и четиридесет 
кв.см.) 

1601,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6197/30.
06.2017 

505
5 

6037 
13.04.2016 

6037 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІІІ-16, 
59, кв.11 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІІ(осем) - 16, 
59(шестнадесет, 
петдесет и девет)  с 
площ 441.10 
кв.м.(четиристотин 
четиридесет и един 
кв.м. и десет кв.см.) 

2276,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6196/22.
06.2017 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6196/03.
07.2017 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6196/27.
06.2017 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6196/27.
06.2017 



Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6196/27.
06.2017 

505
6 

6038 
13.04.2016 

6038 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІХ-16, 
кв.11 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІХ(девет) - 
16(шестнадесет) с 
площ 413.40 кв.м. 
(четиристотин и 
тринадесет кв.м. и 
четиридесет кв. см.) 

2133,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6788/16.
06.2021 

505
7 

6039 
13.04.2016 

6039 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХІ-16   
"За уелнес и спа комплекс", 
кв.11 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІ(единадесет) - 
16(шестнадесет) "За 
уелнес и спа 
комплекс" с площ 
848.40 кв.м. 
(осемстотин 
четиридесет и осем 
кв.м. и четиридесет 
кв.см.) 

3648,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

505
8 

6040 
13.04.2016 

6040 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХІІІ-16   
"За КОО", кв.11 по ПУП на 
курорт "Чаира", одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ ХІІІ(тринадесет) 
- 16(шестнадесет) "За 
КОО" с площ 231 
кв.м. (двеста 
тридесет и един 
кв.м.) 

1192,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

505
9 

6041 
13.04.2016 

6041 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  І-19, 
кв.12 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ І(едно) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 547.90 кв.м. 
(петстотин 
четиридесет и седем 
кв.м. и деветдесет кв. 
см.) 

2 827.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко 
-продажба с 
Иван Стоянов 
Темелков от 
07.08.2017 г. 

Заповед 
№ 343 от 
25.09.2017 
на Кмета 
на община 
Белово 
 

506
0 

6042 
13.04.2016 

6042 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІV-19 
"За общежития и ЛПСОВ на 
НЕК", кв.12 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІV(четири) - 
19(деветнадесет)  
"За общежития и 
ЛПСОВ на НЕК" с 
площ 5718.50 кв.м. 
(пет хиляди 
седемстотин и 
осемнадесет кв.м. и 
петдесет кв. см.) 

26 411.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 371 от 
09.07.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

506
1 

6043 
13.04.2016 

6043 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VІ-19 , 
кв.12 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 

УПИ VІ(шест) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 1314.30 кв.м. 
(хиляда триста и 

6 781.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 

    
 



№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

четиринадесет кв.м. 
и тридесет кв. см.) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

506
2 

6044 
13.04.2016 

6044 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VІІ-19 
"За ТП", кв.12 по ПУП на 
курорт "Чаира", одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ VІІ(седем) - 
19(деветнадесет) "За 
ТП" с площ 210.80 
кв.м. (двеста и десет 
кв.м. и осемдесет кв. 
см.) 

1 087.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 370 от 
09.07.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

506
3 

6045 
13.04.2016 

6045 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІХ-19, 
кв.12 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІХ(девет) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 2930.20 кв.м. 
(две хиляди 
деветстотин и 
тридесет кв.м. и 
двадесет кв. см.) 

15119,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
25.01.2017 г. с 
"Интер-маши
некс" ООД 
чрез Антони 
Иванов 
Иванов 

Заповед 
№ 24 от 
01.02.2017 
г. на кмета 
на община 
Белоов 
 

506
4 

6046 
13.04.2016 

6046 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ Х-19, 
кв.12 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ Х(десет) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 282.40 кв.м. 
(двеста осемдесет и 
два кв.м. и 
четиридесет кв. см.) 

1457,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

506
5 

6047 
13.04.2016 

6047 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІІІ-19, 
кв.12 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІІІ(тринадесет) 
- 19(деветнадесет)  
"За КОО" с площ 276 
кв.м. (двеста 
седемдесет и шест 
кв.м.) 

1 424.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

506
6 

6048 
13.04.2016 

6048 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XIV-19, 
кв.12 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ 
XIV(четиринадесет) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 1994.60 кв.м. 
(хиляда деветстотин 
деветдесет и четири 
кв.м. и шестдесет 
кв.см.) 

10 292.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

506
7 

6049 
13.04.2016 

6049 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XV-19, 
кв.12 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ XV(петнадесет) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 581.30 кв.м. 
(петстотин осемдесет 
и един кв.м. и 
тридесет кв.см.) 

2 999.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 137 от 
10.04.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
нов Акт № 
6253 от 



09.02.2018 
г. 

506
8 

6050 
13.04.2016 

6050 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XVІ-19, 
кв.12 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ 
XVІ(шестнадесет) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 410.30 кв.м. 
(четиристотин и 
десет кв.м. и 
тридесет кв.см.) 

2 117.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 136 от 
10.04.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
нов Акт № 
6254 от 
09.02.2018 
г. 

506
9 

6051 
13.04.2016 

6051 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІ-19 
"За ТП", кв.14 по ПУП на 
курорт "Чаира", одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ ІІ( две) - 
19(деветнадесет)  
"За ТП" с площ 124.60 
кв.м. (сто двадесет и 
четири кв.м. и 
шестдесет кв.см.) 

642,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

507
0 

6052 
13.04.2016 

6052 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІІ-19 , 
кв.14 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІІ(три) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 1580 кв.м. 
(хиляда петстотин и 
осемдесет кв.м.) 

8152,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

507
1 

6053 
13.04.2016 

6053 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VІІ-19 , 
кв.14 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІ(седем) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 508.70 кв.м. 
(петстотин и осем 
кв.м. и седемдесет 
кв.см.) 

2624,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
03.10.2017 г. с 
купувач Вера 
Василева 
Савова, 
вписан на 
05.10.2017 г.с 
вх.рег.№ 
9093, акт № 
15, том 30, 
дв.вх.р. 9077 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
16.10.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

507
2 

6054 
13.04.2016 

6054 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІХ-19 , 
кв.14 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІХ(девет) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 2778.20 кв.м. 
(две хиляди 
седемстотин 
седемдесет и осем 
кв.м. и двадесет 
кв.см.) 

14335,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



507
3 

6055 
13.04.2016 

6055 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ Х-19 , 
кв.14 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ Х(десет) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 2288.90 кв.м. 
(две хиляди двеста 
осемдесет и осем 
кв.м. и деветдесет 
кв.см.) 

11810,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 369 от 
09.07.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

507
4 

6056 
13.04.2016 

6056 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІ-19 , 
кв.14 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІ(единадесет) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 794.20 кв.м. 
(седемстотин 
деветдесет и четири 
кв.м. и двадесет 
кв.см.) 

4098,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
21.07.2016 г. с 
Владимир 
Димитров 
Яначков 

Заповед 
№ 284 от 
27.07.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

507
5 

6057 
13.04.2016 

6057 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІІ-19 , 
кв.14 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІІ(дванадесет) 
- 19(деветнадесет)  с 
площ 501.8 кв.м. 
(петстотин и един 
кв.м. и осемдесет 
кв.см.) 

2589,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

507
6 

6058 
13.04.2016 

6058 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІІ - 14, 
кв.10 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІ (две) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 329.10 
кв.м.(триста 
двадесет и девет 
кв.м. и десет кв. см.). 

1698,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

507
7 

6059 
13.04.2016 

6059 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  І - 11, 
кв.15 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ І (едно) - 11 
(единадесет)  с площ 
618.10 
кв.м.(шестстотин и 
осемнадесет кв.м. и 
десет кв. см.). 

4005,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

507
8 

6060 
13.04.2016 

6060 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІІ - 11, 
кв.15 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІ (две) - 11 
(единадесет)  с площ 
1086.80 кв.м.(хиляда 
осемдесет и шест 
кв.м. и осемдесет кв. 
см.). 

5607,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

507
9 

6061 
13.04.2016 

6061 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІІ - 8, 
кв.15а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІ (две) - 8 (осем)  
с площ 534 
кв.м.(петстотин 
тридесет и четири 
кв.м.). 

2755,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

508 6062 6062 с.Сестримо, общ. Белово, УПИ V (пет) - 8 (осем)  2495,90 лв. Имотът се    Заповед  



0 13.04.2016 обл. Пазарджик, УПИ  V - 8, 
кв.15а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

с площ 483.70 
кв.м.(четиристотин 
осемдесет и три кв.м. 
и седемдесет кв.см.). 

управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

№ 420 от 
31.12.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

508
1 

6063 
13.04.2016 

6063 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІ - 8, 
кв.15а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІ (шест) - 8 
(осем)  с площ 720 
кв.м.(седемстотин и 
двадесет кв.м.). 

3715,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед  
№ 419 от 
31.12.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

508
2 

6064 
13.04.2016 

6064 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІІ - 8, 
кв.15а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІ (седем) - 8 
(осем)  с площ 
1333.90 кв.м.(хиляда 
триста тридесет и три 
кв.м. и деветдесет 
кв.см.). 

6882,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

508
3 

6065 
13.04.2016 

6065 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІІ - 
7"За детски оздравителен 
център", кв.15б по ПУП на 
курорт "Чаира", одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ ІІ (две) - 7 
(седем) "За детски 
оздравителен 
център" с площ 
5198.80 кв.м.(пет 
хиляди сто 
деветдесет и осем 
кв.м. и осемдесет 
кв.см.). 

26825,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

508
4 

6066 
13.04.2016 

6066 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІІІ- 7, 
кв.15б по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІІ (три) - 7 
(седем)  с площ 985 
кв.м.(деветстотин 
осемдесет и пет 
кв.м.). 

5082,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

508
5 

6067 
13.04.2016 

6067 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  IV- 7, 
кв.15б по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ IV (четири) - 7 
(седем)  с площ 
731.40 
кв.м.(седемстотин 
тридесет и един кв.м. 
и четиридесет кв. 
см.). 

3774,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

508
6 

6068 
13.04.2016 

6068 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  V- 7, 
кв.15б по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ V (пет) - 7 
(седем)  с площ 
836.70 
кв.м.(осемстотин 
тридесет и шест кв.м. 
и седемдесет кв. см.). 

4317,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



508
7 

6069 
13.04.2016 

6069 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІ- 7, 
кв.15б по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІ(шест) - 7 
(седем)  с площ 
1060.60 кв.м.(хиляда 
и шестдесет кв.м. и 
шестдесет кв. см.). 

5472,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

508
8 

6070 
13.04.2016 

6070 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІІ- 7, 
кв.15б по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІ(седем) - 7 
(седем)  с площ 
415.70 
кв.м.(четиристотин и 
петнадесет кв.м. и 
седемдесет кв. см.). 

2145,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

508
9 

6071 
13.04.2016 

6071 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІХ- 7, 
кв.15б по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІХ(девет) - 7 
(седем)  с площ 404 
кв.м.(четиристотин и 
четири кв.м.). 

2084,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

509
0 

6072 
13.04.2016 

6072 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  Х- 7 
"За КОО", кв.15б по ПУП на 
курорт "Чаира", одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ Х(десет) - 7 
(седем)  "За КОО" с 
площ 695 
кв.м.(шестстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.). 

3586,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

509
1 

6073 
13.04.2016 

6073 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ХІІІ- 
112  "За посетителски 
център", кв.15б по ПУП на 
курорт "Чаира", одобрен с 
Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово 

УПИ ХІІ(дванадесет) 
- 112 (сто и 
дванадесет)  "За 
посетителски център" 
с площ 804.60 
кв.м.(осемстотин и 
четири кв.м. и 
шестдесет кв.см.). 

4151,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

509
2 

6074 
13.04.2016 

6074 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  XIV- 10 
, кв.15б по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ 
XIV(четиринадесет) - 
10 (десет)  с площ 
586.30 
кв.м.(петстотин 
осемдесет и шест 
кв.м. и тридесет 
кв.см.). 

3025,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

509
3 

6075 
13.04.2016 

6075 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  XVІ- 10 
, кв.15б по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ 
XVІ(шестнадесет) - 
10 (десет)  с площ 
393 кв.м.(триста 
деветдесет и три 
кв.м.). 

2027,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
06.10.2016 г. с 
купувач 
Искър Петров 

Заповед 
№ 453 от 
11.10.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 



ЗОС Серев  

509
4 

6076 
13.04.2016 

6076 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  XVІІ- 
10 , кв.15б по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ 
XVІІ(седемнадесет) - 
10 (десет)  с площ 
477.10 
кв.м.(четиристотин 
седемдесет и седем 
кв.м. и десет кв. см.). 

2461,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
14.02.2017 г. с 
купувач 
Магда 
Анастасова 
Динева 

Заповед 
№ 70 от 
13.03.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

509
5 

6077 
13.04.2016 

6077 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІ- 16 , 
кв.16 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІ (две) - 16 
(шестнадесет)  с 
площ 202.50 
кв.м.(двеста и два 
кв.м. и петдесет кв. 
см.). 

1044,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

509
6 

6078 
13.04.2016 

6078 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІV- 14, 
кв.16 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІV (четири) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 852.60 
кв.м.(осемстотин 
петдесет и два кв.м. и 
шестдесет кв. см.). 

4 399.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
08.08.2016 г. с 
Петя Асенова 
Велчева - 
Хадживасиле
ва 

Заповед 
№ 
299/09.08.
2016 г. на 
кмета на 
община 
Белово 
 

509
7 

6079 
13.04.2016 

6079 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VІ- 14, 
кв.16 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІ (шест) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 404.00 
кв.м.(четиристотин и 
четири кв.м.). 

2 084.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупкоопрод
ажба от 
27.09.2016 г. с 
Тодорка 
Янева, Живка 
и Даниела 
Тенева 

Заповед 
№ 389  от 
27.09.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

509
8 

6080 
13.04.2016 

6080 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІ- 6, 
кв.17 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІ (две) - 6 (шест)  
с площ 1115.90 
кв.м.(хиляда сто и 
петнадесет кв.м.и 90 
кв.см.). 

5758,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

509
9 

6081 
13.04.2016 

6081 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІІІ- 6, 
кв.17 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІІІ (три) - 6 (шест)  
с площ 879.70 
кв.м.(осемстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.и 70 кв.см.). 

4539,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

510
0 

6082 
13.04.2016 

6082 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІV- 6, 
кв.17 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 

УПИ ІV (четири) - 6 
(шест)  с площ 845.50 
кв.м.(осемстотин 
четиридесет и пет 

4362,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 

    
 



№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

кв.м.и 50 кв.см.). основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

510
1 

6083 
13.04.2016 

6083 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V- 6, 
кв.17 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ V (пет) - 6 (шест)  
с площ 741.80 
кв.м.(седемстотин 
четиридесет и един 
кв.м.и 80 кв.см.). 

3827,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

510
2 

6084 
13.04.2016 

6084 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VІ - 6, 
кв.17 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІ (шест) - 6 
(шест)  с площ 732.20 
кв.м.(седемстотин 
тридесет и два кв.м.и 
двадесет кв.см.). 

3 778.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

510
3 

6085 
13.04.2016 

6085 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VІІ - 6, 
кв.17 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІ (седем) - 6 
(шест)  с площ 941.10 
кв.м.(деветстотин 
четиридесет и един 
кв.м.и десет кв.см.). 

4 856.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
07.02.2018 г. с 
Васил 
Захариев 
Занев 

Заповед 
№ 60 от 
09.02.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

510
4 

6086 
13.04.2016 

6086 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VІІІ - 6, 
кв.17 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ VІІІ (осем) - 6 
(шест)  с площ 519.20 
кв.м.(петстотин и 
деветнадесет кв.м.и 
двадесет кв.см.). 

2 679.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

510
5 

6087 
13.04.2016 

6087 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІХ - 6, 
кв.17 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІХ (девет) - 6 
(шест)  с площ 529.50 
кв.м.(петстотин 
двадесет и девет 
кв.м.и 50 кв.см.). 

2732,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
27.06.2016 г. с 
Иван Делчев 
Иванов и 
Иванка 
Фридрих 
Слоневска - 
Иванова 

Заповед 
№ 247 от 
04.07.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

510
6 

6088 
13.04.2016 

6088 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ Х - 6, 
кв.17 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ Х (десет) - 6 
(шест)  с площ 799.20 
кв.м.(седемстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.и двадесет 
кв.см.). 

4 123.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

510
7 

6089 
13.04.2016 

6089 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІІІ - 6, 

УПИ ХІІІ (тринадасет) 
- 6 (шест)  с площ 

2136,20 лв. Имотът се 
управлява от 

    
 



кв.17 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

414.00 
кв.м.(четиристотин и 
четиринадесет кв.м.). 

кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

510
8 

6090 
13.04.2016 

6090 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ І - 7, 
кв.19 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ І (едно) - 7 
(седем)  с площ 
968.80 
кв.м.(деветстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.и осемдесет 
кв.см.). 

4 999,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

510
9 

6091 
13.04.2016 

6091 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХVІ - 3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХVІ 
(шестнадесет) - 3 
(три)  с площ 433.60 
кв.м.(четиристотин 
тридесет и три кв.м.и 
шестдесет кв.см.). 

2237,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажбба от 
15.07.2016 г. 
със Слави 
Йовчев Русев 

Заповед 
№ 265 ОТ 
22.07.2016 
Г. на 
Кмета на 
община 
Белово 
 

511
0 

6092 
13.04.2016 

6092 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХІІ - 6, 
кв.17 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ХІІ (дванадесет) 
- 6 (шест)  с площ 
592.00 
кв.м.(петстотин 
деветдесет и два 
кв.м.). 

2545,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

511
1 

6093 
13.04.2016 

6093 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ Х-общ. 
, кв. 3 по ПУП на с. 
Аканджиево- одобрен със 
Заповед № 21/31.01.1991 г. 

УПИ Х(десет) - общ. с 
площ 360 
кв.м.(триста и 
шестдесет кв.м.) 

864.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

511
2 

6094 
14.04.2016 

6094 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-43, 
кв. 3 по ПУП на с. 
Аканджиево- одобрен със 
Заповед № 21/31.01.1991 г. 

УПИ V(пет) - 
43(четиридесет и 
три) с площ 545 
кв.м.(петстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 

1308,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

511
3 

6098 
22.04.2016 

6098 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. 
"Освобождение", ПИ с 
идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1790 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 

1 143.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   Заповед 
№ 498 от 
07.11.2016 
г. на кмета 
на община 



03592.501.1790 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
няма 

точка едно седем 
девет нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
133 кв.м. (сто 
тридесет и три кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

Белово 
 

511
4 

6099 
22.04.2016 

6099 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. 
"Освобождение", № 87, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1604 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1604, квартал 19, УПИ ІІ по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1604 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест нула 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 6 
409 кв.м. (шест 
хиляди четиристотин 
и девет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 m) 

55 117.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

511
5 

6101 
22.04.2016 

6101 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1604 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2094 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула девет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
251 кв.м. (двеста 
петдесет и един 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за друг вид 
застрояване 

2 158.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 497 от 
07.11.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

511
6 

6102 
22.04.2016 

6102 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  

Поземлен имот с 
идентификатор 

6 398.40 лв. Имотът се 
управлява от 

    
 



п.к.4470, ул. "Белия камък, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.2095 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1545, квартал 30, УПИ 
ХІХ-Озеленяване по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

03592.502.2095 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула девет 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 744 
кв.м. (седемстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

511
7 

6103 
22.04.2016 

6103 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Юндола" № 
103, ПИ с идентификатор 
03592.502.2097 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1172, квартал 24, УПИ VIII, IX 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2097 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула девет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 763 
кв.м. (седемстотин 
чшестдесет и три 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

6 561.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

511
8 

6104 
22.04.2016 

6104 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.499 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
499, квартал 125 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.499 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка четири девет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 115 
кв.м. (сто и 
петнадесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 

989.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

511
9 

6105 
22.04.2016 

6105 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1678 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1678, квартал 75, парцел 
І-ХХІХ по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1678 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
седем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
17 217 кв.м. 
(седемнадесет 
хиляди двеста и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

74 033.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 618 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

512
0 

6106 
22.04.2016 

6106 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1681 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1681, квартал 115, парцел І 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1681 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест осем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 3 167 
кв.м. (три хиляди сто 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване 

27 236.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

512
1 

6107 
22.04.2016 

6107 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1684 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1684 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест осем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 2 

23 873.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

    
 



стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1684, квартал 74, парцел І по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

776 кв.м. (две хиляди 
седемстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване 

общинската 
собственост 

512
2 

6108 
22.04.2016 

6108 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1692 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1692, квартал 121, парцел 
І-ХІХ по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1692(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
11 491 кв.м. 
(единадесет хиляди 
четиристотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

 98 822.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

512
3 

6109 
22.04.2016 

6109 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1695 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1695, квартал 109 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1695(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 2 
044 кв.м. (две хиляди 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 

17 578.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 17 от 
20.01.2022 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



комплексно 
застрояване 

512
4 

6110 
22.04.2016 

6110 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Божур", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1748 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1748(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
четири осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
239 кв.м. (двеста 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

2 055.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

512
5 

6112 
09.05.2016 

6112 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Дъбравско 
шосе" № 7-А, ПИ с 
идентификатор 
03592.501.1575 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1575, кв. 12, парцел V по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1575(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка едно пет седем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 440 
кв.м. (четиристотин и 
четиридесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

3 784.00лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

512
6 

6113 
09.05.2016 

6113 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Марица", ПИ с 
идентификатор 
03592.501.2103 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1374, кв. 65, парцел VII по 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.2103(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка две едно нула 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 65 
кв.м. (шестдесет и 
пет кв.м.) 
Трайни 

559.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



ПУП на Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

512
7 

6114 
09.05.2016 

6114 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Марица" № 2, 
ПИ с идентификатор 
03592.501.2109 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.2109(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка две едно нула 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 666 
кв.м. (шестстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 727.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

512
8 

6115 
09.05.2016 

6115 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Дъбравско 
шосе" , ПИ с идентификатор 
03592.501.2111 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.2111(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка дев едно едно 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 69 
кв.м. (шестдесет и 
девет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

593.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

512
9 

6116 
09.05.2016 

6116 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Дъбравско 
шосе" , ПИ с идентификатор 
03592.501.21141 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.2114(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка дев едно едно 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 34 

292.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

    
 



стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
няма 

кв.м. (тридесет и 
четири кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за друг вид 
застрояване 

общинската 
собственост 

513
0 

6118 
07.06.2016 

6118 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Марица" № 34, 
ПИ с идентификатор 
03592.501.1577 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1577, парцел І, кв. 65 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1577(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка едно пет седем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 377 
кв.м. (триста 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 242.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
21.07.2016 г. с 
Калина 
Стоянова 
Стоянова 

Заповед 
№ 283 от 
27.07.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

513
1 

6120 
01.07.2016 

6120 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 42, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.741 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
741, парцел III, VIII, кв. 43 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.741(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем четири 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 432 
кв.м. (четиристотин 
тридесет и два кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 715.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Йордан 
Александров 
Димитров, 
съгл. АЧДС № 
62 от 
20.07.1962 г. 

   Заповед 
№ 322 от 
17.09.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

513
2 

6121 
01.07.2016 

6121 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Невен" № 6, ПИ 
с идентификатор 
03592.503.31 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.31(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три едно) по 

6 802.60 лв. Имотът се 
управлява но 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

    
 



Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
455, парцел V, кв. 79 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

КККР на гр. Белово с 
площ 791 кв.м. 
(седемстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

513
3 

6122 
01.07.2016 

6122 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Тракия" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1784 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041784, парцел VІ, кв. 83 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1784(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
осем четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
445 кв.м. 
(четиристотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

3 827 лв. Имотът се 
управлява но 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
09.05.2017 г. с 
купувач 
Златина 
Якимова 
Михайлова 

Заповед 
№ 165 от 
15.05.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

513
4 

6123 
15.08.2016 

6123 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХХ-3, 
кв.20 по ПУП на курорт 
"Чаира",  одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год.на 
ОбС Белово 

УПИ ХХ (двадесет) - 
3 (три) с площ 605.70 
кв.м.(шестстотин и 
пет кв.м. и 
седемдесет кв. см.). 

3 125.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

513
5 

6124 
15.08.2016 

6124 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ  XIV-78, кв. 2 по ПУП на 
с. Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

 УПИ 
XIV(четиринадесет)-7
8(седемдесет и осем)  
с площ 730 
кв.м.(седемстотин и 
тридесет кв.м.) 

3 139 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

513 6125 6125 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 4 771.90 лв. Отстъпено     



6 16.08.2016 Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Юрий Гагарин"  
№ 3, ПИ с идентификатор 
03592.502.557 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
557, парцел VІІ, кв. 55 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

идентификатор 
03592.502.557(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет пет седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 401 кв.м. 
(четиристотин и един 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване (до 10 
m) 

право на 
строеж на 
Румен 
Христов 
Стриков, 
съгл. Договор 
№ 169 от 
20.07.1962 г. 
издаден от 
ОНС - гр. 
Пазарджик 

 

513
7 

6127 
19.09.2016 

6127 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.543 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1682, квартал 136, парцел І 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.543(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет четири три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 12 252 кв.м. 
(дванадесет хиляди 
двеста петдесет и 
два кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване 

105 367.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 471 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

513
8 

6128 
19.09.2016 

6128 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.544 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1686, квартал 74, парцел ІІІ 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.544(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет четири 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
763 кв.м. 
(седемстотин 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 

6 561.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 472 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване 

513
9 

6130 
19.09.2016 

6130 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.546 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1683, квартал 146, парцел 
I-XXVII по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.546(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет четири 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 6 635 
кв.м. (шест хиляди 
шестстотин тридесет 
и пет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване 

57 061.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 473 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

514
0 

6131 
19.09.2016 

6131 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1858 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1858 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1858(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем пет 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 634 
кв.м. (шестстотин 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

5 452.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 474 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

514
1 

6132 
19.09.2016 

6132 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1861 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1861(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 

 44 960.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   Заповед 
№ 475 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041861, квартал 122, 
парцел І по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 5 228 
кв.м. (пет хиляди 
двеста двадесет и 
осем кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

 

514
2 

6133 
19.09.2016 

6133 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1862 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041862, квартал 122, 
парцел ІІ по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1862(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 9  237 
кв.м. (девет хиляди 
двеста тридесет и 
седем кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване 

79 438.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 476 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

514
3 

6135 
20.09.2016 

6135 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1247 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
054184 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1274  (нула 
три пет девет две 
точка три точка едно 
две седем четири ) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4879 кв.м. ( 
четири хиляди 
осемстотин 
седемедесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - ливада 

355,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



Категория на земята 
при неполивни 
условия - VІ (шеста) 

514
4 

6137 
04.11.2016 

6137 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Тракия", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1752 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041752, квартал 83, парцел 
IV по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1752(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем пет 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 328 
кв.м. (триста 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

2 820.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

514
5 

6138 
09.11.2016 

6138 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1656 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1656, квартал 56, парцел ХІІІ 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1656(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 40 123 
кв.м. (четиридесет 
хиляди сто двадесет 
и три кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

345 075.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 477 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

514
6 

6139 
09.11.2016 

6139 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1657 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1657(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест пет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 16 010 
кв.м. (шестнадесет 
хиляди и десет кв.м.) 

137 686.00лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 478 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



1657, квартал 74, парцел ХIV 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за обект 
комплекс за 
здравеопазване 

514
7 

6140 
09.11.2016 

6140 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1677 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1677, квартал 76, парцел ІІІ 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1677(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
седем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 32 778 кв.м. 
(тридесет и две 
хиляди седемстотин 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

281 890.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
24.08.2021 г., 
Акт № 180, 
том 28, дввхр 
8119 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

Заповед 
№ 619 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

514
8 

6141 
09.11.2016 

6141 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1680 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1680, квартал 76, парцел ІІ по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1680(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 7 313 
кв.м. (седем хиляди 
триста и тринадесет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за спортна 
зала 

62 891.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 479 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

514
9 

6142 
09.11.2016 

6142 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1689(нула 
три пет девет две 

13777.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   Заповед 
№ 480 от 
29.12.2017 
г. на кмета 



03592.503.1689 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1689, квартал 74, парцел IV 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

точка пет нула три 
точка едно шест осем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 602 
кв.м. (хиляда 
шестстотин и два 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за обект 
комплекс за 
социални грижи 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

на община 
Белово 
 

515
0 

6143 
09.11.2016 

6143 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1691 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1691, квартал 121, парцел 
ХХ по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1691(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
861 кв.м. (осемстотин 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

7 404.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 481 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

515
1 

6144 
09.11.2016 

6144 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1693 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1693, квартал 109, парцел V 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1693(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет три) по КККР на 
гр. Белово с площ 10 
772 кв.м. (десет 
хиляди седемстотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 

92 639.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 482 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване: за друг вид 
озеленени площи 

515
2 

6145 
09.11.2016 

6145 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1696 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1696, квартал 78, парцел І по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1696(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1 888 кв.м. (хиляда 
осемстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

16 236.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 483 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

515
3 

6146 
09.11.2016 

6146 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1697 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1697, квартал 78, парцел ІІ по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1697(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1 536 кв.м. (хиляда 
петстотин тридесет и 
шест кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

13209.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 484 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

515
4 

6147 
09.11.2016 

6147 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1860 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041860, квартал 122, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1860(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 6 949 
кв.м. (шест хиляд 
деветстотин 
четиридесет и девет  

59 761.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 485 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



парцел ІІІ по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

515
5 

6148 
09.11.2016 

6148 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1863 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1863, квартал 117, парцел І 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1863(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 10 859 
кв.м. (десет хиляди 
осемстотин петдесет 
и девет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: обществен 
селищен парк, 
градина 

93387.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
24.08.2021 г., 
Акт № 177, 
том 28, дввхр 
8115 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

Заповед 
№ 622 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

515
6 

6149 
09.11.2016 

6149 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.545 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - 
03592.503.1687, номер по 
предходен план - 1687, 
квартал 74, парцел VІ по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.545(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет четири пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 6 139 кв.м. 
(шест хиляди сто 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

52 795.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 486 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

515
7 

6154 
19.12.2016 

6154 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VI-167, 
кв. 16 по ПУП на с. 
Габровица - одобрен със 
Заповед № 248/1998 г. и 

127/531 (сто 
двадесет и 
седем/петстотин 
тридесет и една) ид. 
ч. от УПИ 

304.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
23.06.2017 г. с 
Цветомира 

Заповед 
№ 223 от 
04.07.2017 
г. на кмета 
на община 



Заповед № 268 от 25.07.2016 
г. на кмета на община 
Белово за ЧИ на ПУП-ПРЗ 

VI(шест)-167(сто 
шестдесет и седем) 
целият с площ 531 
кв.м. (петстотин 
тридесет и един 
кв.м.) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

Стоянова 
Данова 

Белово 
 

515
8 

6155 
31.01.2017 

6155 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  м. 
Кутела, ПИ с идентификатор 
03592.2.186 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 029028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.186 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно осем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 131 
кв.м. (сто тридесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - за 
селскостопански, 
горски, ведомствен 
път 

338.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

515
9 

6156 
31.01.2017 

6156 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  м. 
Кутела, ПИ с идентификатор 
03592.2.187 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 029029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.187 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно осем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 001 
кв.м. (хиляда и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 

183.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

516
0 

6157 
31.01.2017 

6157 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  м. 
Кутела, ПИ с идентификатор 
03592.2.195 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 029037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.195 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно девет 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 328 
кв.м. (хиляда и 
триста двадесет и 

244.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

    
 



осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 

собственост 

516
1 

6158 
31.01.2017 

6158 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  м. 
Кутела, ПИ с идентификатор 
03592.2.196 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш имот № 029038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.196 (нула три 
пет девет две точка 
две точка едно девет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 376 
кв.м. (триста 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - гори и 
храсти в земеделска 
земя 

69.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

516
2 

6159 
21.02.2017 

6159 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ет. -1, самостоятелният 
обект се намира в сграда № 
4, разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1688 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда с 
идентификатор 
03592.503.1688.4.1 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
осем осем точка 
четири точка едно) по 
КККР на гр. Белово 
със застроена площ 1 
304,70 кв.м.(хиляда 
триста и четири кв. м. 
и 70 кв.см) 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: За учебна 
дейност 
Брой нива: 1(едно) 

166 042.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
19.06.2017 г. с 
"НИКОЛЕТТИ
" АД 

Заповед 
№ 225 от 
04.07.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

516
3 

6160 
21.02.2017 

6160 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ет. 1, самостоятелният обект 

Самостоятелен обект 
в сграда с 
идентификатор 
03592.503.1688.4.2 

158 584.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

    
 



се намира в сграда № 4, 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.503,1688 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма 

(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
осем осем точка 
четири точка две) по 
КККР на гр. Белово 
със застроена площ 1 
246.10 кв.м.(хиляда 
двеста четиридесет и 
шест кв. м. и 10 кв.см) 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: За друг вид 
самостоятелен обект 
в сграда 
Брой нива: 1(едно) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

516
4 

6161 
21.02.2017 

6161 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ет. 1, самостоятелният обект 
се намира в сграда № 4, 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1688 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда с 
идентификатор 
03592.503.1688.4.3 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
осем осем точка 
четири точка три) по 
КККР на гр. Белово 
със застроена площ 
139.60 кв.м.(сто 
тридесет и девет  кв. 
м. и 60 кв.см) 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: За друг вид 
самостоятелен обект 
в сграда 
Брой нива: 1(едно) 

17 766.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

516
5 

6162 
21.02.2017 

6162 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ет. 2, самостоятелният обект 
се намира в сграда № 4, 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1688 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда с 
идентификатор 
03592.503.1688.4.4 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
осем осем точка 
четири точка четири) 
по КККР на гр. Белово 
със застроена площ 
613.70 
кв.м.(шестстотин и 
тринадесет  кв. м. и 

78 102.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



70 кв.см) 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: За учебна 
дейност 
Брой нива: 1(едно) 

516
6 

6163 
21.02.2017 

6163 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ет.3, самостоятелният обект 
се намира в сграда № 4, 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1688 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда с 
идентификатор 
03592.503.1688.4.5 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
осем осем точка 
четири точка пет) по 
КККР на гр. Белово 
със застроена площ 
613.70 
кв.м.(шестстотин и 
тринадесет  кв. м. и 
70 кв.см) 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: За учебна 
дейност 
Брой нива: 1(едно) 

78 102.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

516
7 

6164 
21.02.2017 

6164 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ет.4, самостоятелният обект 
се намира в сграда № 4, 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1688 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда с 
идентификатор 
03592.503.1688.4.6 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
осем осем точка 
четири точка шест) по 
КККР на гр. Белово 
със застроена площ 
613.70 
кв.м.(шестстотин и 
тринадесет  кв. м. и 
70 кв.см) 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: За учебна 
дейност 
Брой нива: 1(едно) 

78 102.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

516
8 

6165 
03.04.2017 

6165 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.543(нула 
три пет девет две 

 71 122.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 

Заповед 
№ 613 от 
23.12.2021 
г. на кмета 



03592.503.543 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
последно изменение: 
Заповед 18-3394-04.05.2015 
г. на началника на 
СГКК-Пазарджик, стар 
идентификатор 
-03592.503.1682, номер по 
предходен план - 1682, 
квартал 116а, парцел І-543 " 
за производствени и 
складови дейности" 

точка пет нула три 
точка пет четири три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 12 252 кв.м. 
(дванадесет хиляди 
двеста петдесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

имот от 
28.10.2021 г., 
Акт № 52, том 
36, дввхр 
10081 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

на община 
Белово 
 

516
9 

6166 
03.04.2017 

6166 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.544 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
измен. със Заповед 
18-3394-04.05.2015 г. на 
Началника на 
СГКК-Пазарджик, стар 
идентификатор - 
03592.503.1686, номер по 
предходен план - 1686, 
квартал 74, парцел ІІІ-544 "за 
производствени и складови 
дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.544(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет четири 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
763 кв.м. 
(седемстотин 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

4 429.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 270 от 
08.08.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

517
0 

6167 
03.04.2017 

6167 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.545 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
измен със Заповед 
18-3394-04.05.20015 г. на 
Началник на 
СГКК-Пазарджик, стар 
идентификатор - 
03592.503.1687, номер по 
предходен план - 1687, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.545(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет четири пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 6 139 кв.м. 
(шест хиляди сто 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 

35 636.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 270 от 
08.08.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



квартал 74, парцел VІ-545 "за 
производствени и складови 
дейности" 

Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

517
1 

6168 
03.04.2017 

6168 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1678 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1678, квартал 75, парцел 
І-1678 "за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1678 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
седем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
17 217 кв.м. 
(седемнадесет 
хиляди двеста и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

99 944.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
24.08.2021 г., 
Акт № 34, том 
29, дввхр 
8196 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

Заповед 
№ 618 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
ОПС на " 
ПРОФАР
М 2000" 
ЕООД - 
отказ от 
него 
вписан в 
СВ-Пазар
джик, 
Вх.рег.№8
021 от 
01.10.2021 
г., Акт № 7, 
том 3, 
дввхр 
8006 

517
2 

6169 
03.04.2017 

6169 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
кв. Малко Белово, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1679 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор: няма, 
номер по предходен план: 
1679, кв. 76, парцел I-1679 
"за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1679 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
седем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1 453 кв.м. (хиляда 
четиристотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид производствен, 
складов обект 

8 434.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 268 от 
08.08.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

517
3 

6170 
03.04.2017 

6170 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1680 по КККР на 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1680(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 

42 452.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   Заповед 
№ 487 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 



гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1680, квартал 76, парцел 
ІІ-1680  "за производствени и 
складови дейности" 

точка едно шест осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 7 313 
кв.м. (седем хиляди 
триста и тринадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

Белово 
 

517
4 

6171 
03.04.2017 

6171 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1684 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1684, квартал 74, парцел 
І-1684 "за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1684 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест осем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 2 
776 кв.м. (две хиляди 
седемстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
производствен, 
складов обект 

16 114.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 270 от 
08.08.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

517
5 

6172 
03.04.2017 

6172 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
кв. Малко Белово, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1685 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор: няма, 
номер по предходен план: 
1685, квартал 74, парцел 
I-1685 " за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1685 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест осем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 776 
кв.м. (седемстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 

4 504.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 270 от 
08.08.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - за друг 
вид производствен, 
складов обект 

517
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6173 
03.04.2017 

6173 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
кв. Малко Белово, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1690 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор: няма, 
номер по предходен план: 
1690, квартал 74, парцел 
V-1690 "за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1690 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
5 724 кв.м. (пет 
хиляди седемстотин 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид производствен, 
складов обект 

33 227.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
06.06.2018 г. с 
купувач "Хен 
Хаус" ЕООД, 
вписан на 
06.06.2016 г. с 
Вх.рег.№ 
4423, Акт № 
194, том 14, 
дввхр 4399 

Заповед 
№ 47 от 
25.02.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

517
7 

6174 
03.04.2017 

6174 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1692 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1692, квартал 121, парцел 
І-1692 "за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1692(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
11 491 кв.м. 
(единадесет хиляди 
четиристотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

66 705.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 269 от 
08.08.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

517
8 

6175 
03.04.2017 

6175 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
кв. Малко Белово, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1698 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1698 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 

102 179.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
24.08.2021 г., 

Заповед 
№ 620 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор: няма, 
номер по предходен план: 
1698, квартал 74, парцел 
I-1698 "за производствени и 
складови дейности" 

девет осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
17 602 кв.м. 
(седемнадесет 
хиляди шестстотин и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид производствен, 
складов обект 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

Акт № 179, 
том 28, дввхр 
8118 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

 

517
9 

6176 
03.04.2017 

6176 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1862 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1862, квартал 122, парцел 
ІІ-1862 "за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1862(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 9  237 
кв.м. (девет хиляди 
двеста тридесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

53 620.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
купувач "БГ 
КАПРА" 
ЕООД с 
вх.рег.№ 6340 
от 07.08.2018 
г., Акт № 18, 
том 21, 
дв.вх.р. 6335 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 258 от 
16.08.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

518
0 

6177 
03.04.2017 

6177 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1866 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041866, квартал 120, 
парцел III-1866 "за 
производствени и складови 
дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1866 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 5 090 
кв.м. (пет хиляди и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 

29 547.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
06.06.2018 г. с 
купувач "Хепи 
Чик" ЕООД, 
вписан на 
06.06.2018 г. с 
Вх.рег. № 
4424, Акт № 
8, том 15, 
дввхр 4423 

Заповед№ 
48 от 
25.02.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



складов обект 

518
1 

6178 
05.04.2017 

6178 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.546 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
измен със Заповед 
18-3394-04.05.2015 г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - 
03592.503.1683, номер по 
предходен план - 1683, 
квартал 116, парцел I-546 "за 
производствени и складови 
дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.546(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет четири 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 6 635 
кв.м. (шест хиляди 
шестстотин тридесет 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

38 516.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 488 от 
29.12.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

518
2 

6179 
05.04.2017 

6179 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Момина сълза", 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1816 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041816, парцел  І-1816 "за 
производствени и складови 
дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1816 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 3 274 
кв.м. (три хиляди 
двеста седемдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

19 005.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

518
3 

6180 
05.04.2017 

6180 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1861 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1861, квартал 122, парцел 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1861(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 5 228 
кв.м. (пет хиляди 
двеста двадесет и 
осем кв.м.) 

30 348.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
24.08.2021 г., 
Акт № 176, 
том 28, дввхр 
8113 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 

Заповед 
№ 623 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



IV-1861 "за производствени и 
складови дейности" 

Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

518
4 

6181 
05.04.2017 

6181 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1681 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1681, квартал 115, парцел 
І-1681 "за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1681 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест осем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 3 167 
кв.м. (три хиляди сто 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

18 384.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
28.10.2021 г., 
Акт № 46, том 
36, дввхр 
10072 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

Заповед 
№ 617 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

518
5 

6182 
05.04.2017 

6182 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1864 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041864, квартал: 120, 
парцел  І-1864 "за 
производствени и складови 
дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1864 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 2 
403 кв.м. (две хиляди 
четиристотин и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

13 949.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
14.12.2021 г., 
Акт № 66, том 
1, дввхр 164 
от 12.01.2022 
г.  на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

Заповед 
№ 18 от 
20.01.2022 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

518
6 

6183 
05.04.2017 

6183 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1865 (нула 
три пет девет две 

14 889.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 

Заповед 
№ 624 от 
23.12.2021 
г. на кмета 



03592.503.1865 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041865, квартал 120, 
парцел  ІІ-1865 "за 
производствени и складови 
дейности" 

точка пет нула три 
точка едно осем шест 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 565 
кв.м. (две хиляди 
петстотин шестдесет 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

имот от 
24.08.2021 г., 
Акт № 175, 
том 28, дввхр 
8112 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

на община 
Белово 
 

518
7 

6184 
05.04.2017 

6184 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1858 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1858, квартал 79, парцел 
I-1858 "за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1858(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем пет 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 634 
кв.м. (шестстотин 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

3 680.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

518
8 

6185 
05.04.2017 

6185 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1697 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1697, квартал 78, парцел 
ІІ-1697 "за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1697(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1 536 кв.м. (хиляда 
петстотин тридесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 

8 916.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
24.08.2021 г., 
Акт № 174, 
том 28, дввхр 
8111 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

Заповед 
№ 625 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

518
9 

6186 
05.04.2017 

6186 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1689 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1689, квартал 74, парцел VII - 
"за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1689(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест осем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 602 
кв.м. (хиляда 
шестстотин и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: друг вид 
производствен, 
складов обект 

9 299.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

519
0 

6187 
05.04.2017 

6187 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1691 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1691, квартал 121, парцел 
III-1691 "за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1691(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
861 кв.м. (осемстотин 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

4 998.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 269 от 
08.08.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

519
1 

6188 
05.04.2017 

6188 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1693 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1693(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет три) по КККР на 
гр. Белово с площ 10 
772 кв.м. (десет 

62 531.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

    
 



номер по предходен план - 
1693, квартал 109, парцел 
V-1693 "за производствени и 
складови дейности" 

хиляди седемстотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

собственост 

519
2 

6189 
05.04.2017 

6189 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1695 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1695, квартал 109, парцел  
II-1695 "за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1695(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 2 
044 кв.м. (две хиляди 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

11 865.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
16.12.2021 г., 
Акт № 24, том 
1, дввхр 100 
от 10.01.2022 
г. на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ЕЛЕКТРИК 
КОНСТРЪКШ
ЪН" ЕООД 

Заповед 
№ 17 от 
20.01.2022 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

519
3 

6190 
05.04.2017 

6190 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1696 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1696, квартал 78а, парцел 
І-1696 "за производствени и 
складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1696(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
1 888 кв.м. (хиляда 
осемстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

10 959.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



519
4 

6191 
05.04.2017 

6191 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1656 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1656, квартал 56, парцел 
ХІІІ-1656 "за производствени 
и складови дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1656(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 40 123 
кв.м. (четиридесет 
хиляди сто двадесет 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

232 914.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
21.11.2020 г. с 
купувач 
"КРЕЗ" ЕООД 

Заповед 
№ 376 от 
29.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

519
5 

6192 
05.04.2017 

6192 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1860 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
5041860, квартал 122, 
парцел ІІІ-1860 "за 
производствени и складови 
дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1860(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем шест 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 6 949 
кв.м. (шест хиляд 
деветстотин 
четиридесет и девет  
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
производствен, 
складов обект 

40 338.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
24.08.2021 г., 
Акт № 178, 
том 28, дввхр 
8116 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

Заповед 
№ 621 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

519
6 

6193 
05.04.2017 

6193 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1657 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1657, квартал 56, парцел 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1657(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест пет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 16 010 
кв.м. (шестнадесет 
хиляди и десет кв.м.) 
Трайни 

92 938.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
21.11.2020 г. с 
купувач 
"КРЕЗ" ЕООД 

Заповед 
№ 375 от 
29.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ХIV-1657  "за производствени 
и складови дейности" 

предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: друг вид 
производствен, 
складов обект 

519
7 

6196 
27.06.2017 

6196 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІІІ-16, 
59, кв.11 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

241.10/441.10 (двеста 
четиридесет и една 
точка 
десет/четиристотин 
четиридесет и една 
точка десет) ид.части 
от УПИ VІІІ(осем) - 16, 
59(шестнадесет, 
петдесет и девет)  с 
площ 441.10 
кв.м.(четиристотин 
четиридесет и един 
кв.м. и десет кв.см.) 

1 244.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
22.05.2018 г. с 
купувач 
Камен Л. 
Димитров и 
Мая Л. 
Колева, 
вписан на 
22.05.2018 г. с 
Вх.рег.№ 
3883, Акт№ 
42, том 13 
дввхр 3881 

Заповед 
№ 186 от 
30.05.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 
В раздел 3 
"ВИД И 
ОПИСАНИ
Е НА 
ИМОТА" 
текста 
" УПИ 
VІІІ(осем) - 
16, 
59(шестна
десет, 
петдесет и 
девет)  с 
площ 
441.10 
кв.м.(чети
ристотин 
четиридес
ет и един 
кв.м. и 
десет 
кв.см.) 
в Акт № 
6037/13.04
.2016 г. 
поради 
настъпван
е на 
промени в 
данните 
вписани в 
акта, а 
именно 
предостав
яне на 
неотразен 



до сега НА 
№ 42, том 
I, дело 
76/1963 г. 
да се чете 
както 
следва: 
 
"241.10/44
1.10 
(двеста 
четиридес
ет и една 
точка 
десет/чети
ристотин 
четиридес
ет и една 
точка 
десет) 
ид.части 
от УПИ 
VІІІ(осем) - 
16, 
59(шестна
десет, 
петдесет и 
девет)  с 
площ 
441.10 
кв.м.(чети
ристотин 
четиридес
ет и един 
кв.м. и 
десет 
кв.см.)" 
 
В раздел 6 
"ДАНЪЧН
А ОЦЕНКА 
НА 
ИМОТА 
КЪМ 
МОМЕНТ
А НА 
УТВЪРЖД
АВАНЕ НА 
АКТА" 
Текста "2 



276.10 лв." 
в Акт 
6037/13.04
.2016 г.да 
се чете 
както 
следва: 
 
"1 244.10 
лв."  
Възникнал 
от :  AKT 
N:6037/13.
04.2016 

519
8 

6197 
30.06.2017 

6197 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VІІ-10, 
16, кв.11 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

222.40/372.40 (двеста 
двадесет и две точка 
четиридесет/триста 
седемдесет и две 
точка четиридесет) 
ид. части от УПИ 
VІІ(седем) - 10, 
16(десет, 
шестнадесет)  с площ 
372.40 кв.м.(триста 
седемдесет и два 
кв.м. и четиридесет 
кв.см.) 

1 147,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В раздел 3 
" ВИД И 
ОПИСАНИ
Е НА 
ИМОТА" 
текста  
"УПИ 
VII(седем)
-10,16(дес
ет, 
шестнадес
ет) с площ 
372,40кв.м
.(триста 
седемдес
ет и два 
кв.м. и 
четиридес
ет кв. см.) 
в АКТ № 
6036 от 
13.04.2016 
г. поради 
настъпван
е на 
промени 
отразени в 
данните 
вписани в 
акта, а 
именно 
предостав
яне на 
неотразен 
до сега НА 



№ 38, том 
I, дело № 
72/1963 г. 
да се чете 
както 
следва: 
"222.40/37
2.40 
(двеста 
двадесет 
и две 
точка 
четиридес
ет/триста 
седемдес
ет и две 
точка 
четиридес
ет) ид. 
части от 
УПИ 
VІІ(седем) 
- 10, 
16(десет, 
шестнадес
ет)  с площ 
372.40 
кв.м.(трис
та 
седемдес
ет и два 
кв.м. и 
четиридес
ет кв.см.)" 
 
В раздел 6 
"ДАНЪЧН
А ОЦЕНКА 
НА 
ИМОТА 
КЪМ 
МОМЕНТ
А НА 
УТВЪРЖД
АВАНЕ НА 
АКТА" 
Текста "1 
601,30 лв." 
В Акт  № 
6036 от 



13.04.2016 
г. да се 
чете както 
следва: 
" 1 147.60 
лв." 
Възникнал 
от :  AKT 
N:6036/13.
04.2016 

519
9 

6199 
18.07.2017 

6199 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ I-93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ I (едно) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 739 
кв.м.(седемстотин 
тридесет и девет  
кв.м.). 

 1 645,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

520
0 

6200 
18.07.2017 

6200 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ II-93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ II (две) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 607 
кв.м.(шестотин и 
седем кв.м.). 

 1 351,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

520
1 

6201 
18.07.2017 

6201 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ III-93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ III (три) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 602 
кв.м.(шестотин и два 
кв.м.). 

1 340,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

520
2 

6202 
18.07.2017 

6202 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ IV-93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ IV (четири) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 597 
кв.м.(петстотин и 
деветдесет и седем 
кв.м.). 

1 329,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

520
3 

6203 
18.07.2017 

6203 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ V (пет) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 739 
кв.м.(седемстотин  
тридесет и девет 
кв.м.). 

1 645,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

520
4 

6204 
18.07.2017 

6204 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VI-93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 

УПИ VI (шест) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 933 
кв.м.(деветстотин  
тридесет и три кв.м.). 

2 078,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 

    
 



31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

12, ал. 5 от 
ЗОС 

520
5 

6205 
18.07.2017 

6205 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VII-93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ VII (седем) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 605 
кв.м.(шестотин и пет 
кв.м.). 

2 263,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

520
6 

6206 
18.07.2017 

6206 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VIII-93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ VIII (осем) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 919 
кв.м.(деветстотин и 
деветнадесет кв.м.). 

2 046,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

520
7 

6207 
18.07.2017 

6207 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  IХ-93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ IХ (девет) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 874 
кв.м.(осемстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.). 

1 946,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

520
8 

6208 
18.07.2017 

6208 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  Х-93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ Х (десет) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 1 196 
кв.м.(хиляда сто 
деветдесет и шест  
кв.м.). 

2 663,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

520
9 

6210 
18.07.2017 

6210 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХIV -93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ ХIV 
(четиринадесет) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 777 
кв.м.(седемстотин 
седемдесет и седем  
кв.м.). 

1 730,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

521
0 

6211 
18.07.2017 

6211 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХV -93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ ХV (петнадесет) 
- 93 (деветдесет и 
три) с площ 624 
кв.м.(шестотин 
двадесет и четири  
кв.м.). 

1 389,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

521
1 

6212 
18.07.2017 

6212 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХVI -93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 

УПИ ХVI 
(шестнадесет) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 625 
кв.м.(шестотин 
двадесет и пет кв.м.). 

1 392,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

    
 



Белово ЗОС 

521
2 

6213 
18.07.2017 

6213 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХVII 
-93, кв.1 по ПУП на ПИ № 
000093, ЕКАТТЕ 66319, 
одобрен с Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ ХVII 
(седемнадесет) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 626 
кв.м.(шестотин 
двадесет и шест 
кв.м.). 

 1 394,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

521
3 

6214 
18.07.2017 

6214 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХVIII 
-93, кв.1 по ПУП на ПИ № 
000093, ЕКАТТЕ 66319, 
одобрен с Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ ХVIII 
(осемнадесет) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 626 
кв.м.(шестотин 
двадесет и шест 
кв.м.). 

 1 394,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

521
4 

6215 
18.07.2017 

6215 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХIХ -93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ ХIХ  
(девтнадесет) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 601 
кв.м.(шестотин и 
един кв.м.). 

1 338,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

521
5 

6217 
26.07.2017 

6217 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХII -93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ ХII  (дванадесет) 
- 93 (деветдесет и 
три) с площ 1 293 
кв.м.(хиляда двеста 
деветдесет и три 
кв.м.). 

2 879,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

521
6 

6218 
26.07.2017 

6218 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХХ -93, 
кв.1 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ ХХ  (двадесет) - 
93 (деветдесет и три) 
с площ 1366 
кв.м.(хиляда  триста 
шестдесет и шест 
кв.м.). 

3 042,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

521
7 

6219 
26.07.2017 

6219 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ I -93, 
кв.2 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ I (едно) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 601 
кв.м.(шестстотин и 
един кв.м.). 

1 338,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

521
8 

6220 
26.07.2017 

6220 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ II -93, 
кв.2 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ II (две) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 602 
кв.м.(шестстотин и 
два кв.м.). 

1 340,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



521
9 

6226 
26.07.2017 

6226 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ I -93, 
кв.4 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ I  (едно) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 960 
кв.м.(деветстотин и 
шестдесет кв.м.). 

2 138,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

522
0 

6227 
26.07.2017 

6227 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ II -93, 
кв.4 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ II (две) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 632 
кв.м.(шестстотин 
тридесет и два кв.м.). 

1 407,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

522
1 

6228 
26.07.2017 

6228 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ III -93, 
кв.4 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ III (три) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 644 
кв.м.(шестстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.). 

1 434,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

522
2 

6229 
26.07.2017 

6229 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ IV -93, 
кв.4 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ IV (четири) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 604 
кв.м.(шестстотин и 
четири кв.м.). 

1 345,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

522
3 

6230 
26.07.2017 

6230 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V -93, 
кв.4 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ V (пет) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 601 
кв.м.(шестотин и 
един кв.м.). 

1 338,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

522
4 

6231 
26.07.2017 

6231 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ I -93, 
кв.5 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ I (едно) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 622 
кв.м.(шестстотин 
двадеесет и два 
кв.м.). 

1 385,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

522
5 

6232 
26.07.2017 

6232 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ II -93, 
кв.5 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ II (две) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 602 
кв.м.(шестстотин и 
два кв.м.). 

1 340,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

522 6233 6233 с. Сестримо, общ. Белово, УПИ III (три) - 93 1 343,00 лв. Имотът се     



6 26.07.2017 обл. Пазарджик, УПИ III -93, 
кв.5 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

(деветдесет и три) с 
площ 603 
кв.м.(шестстотин и 
три кв.м.). 

управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

 

522
7 

6234 
26.07.2017 

6234 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ IV -93, 
кв.5 по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 355 от 
31.03.2017 год.на ОбС 
Белово 

УПИ I|V (четитри) - 93 
(деветдесет и три) с 
площ 602 
кв.м.(шестстотин и 
два кв.м.). 

1 340,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

522
8 

6235 
26.07.2017 

6235 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.555 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - 
03592.503.554, номер по 
предходен план - 
1684,1685,1686,1687, 
квартал 74, парцел 
I-1684,1685,544,545  "за 
производствени и складови 
дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.555 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет пет пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 10 455 кв.м. 
(десет хиляди 
четиристотин 
петдесет и пет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: друг вид 
производствен, 
складов обект 

60 691.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
28.10.2021 г., 
Акт № 51, том 
36, дввхр 
10080 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

Заповед 
№ 614 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Договор за 
учредяван
е право на 
строеж по 
чл. 37 от 
ЗОС от 
07.04.2017 
г. вписан 
на 
11.04.2017 
г. с 
Вх.рег.№ 
2917, Акт 
№ 141, 
том 9, 
Дв.вх.р. 
2913 на 
СВ - 
Пазарджи
к 
Договор за 
учредяван
е право на 
строеж по 
чл. 37 от 
ЗОС от 
07.04.2017 
г. вписан 
на 
11.04.2017 
г. с 



Вх.рег.№ 
2918, Акт 
№ 144, 
том 9, 
Дв.вх.р. 
2916 на 
СВ - 
Пазарджи
к 
Договор за 
учредяван
е право на 
строеж по 
чл. 37 от 
ЗОС от 
07.04.2017 
г. вписан 
на 
11.04.2017 
г. с 
Вх.рег.№ 
2919, Акт 
№ 142, 
том 9, 
Дв.вх.р. 
2914 на 
СВ - 
Пазарджи
к 
Договор за 
учредяван
е право на 
строеж по 
чл. 37 от 
ЗОС от 
07.04.2017 
г. вписан 
на 
11.04.2017 
г. с 
Вх.рег.№ 
2915, Акт 
№ 139, 
том 9, 
Дв.вх.р. 
2911 на 
СВ - 
Пазарджи
к 

522 6236 6236 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 71 703.40 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



9 26.07.2017 Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.556 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - 
03592.503.1692, 
03592.503.1691, номер по 
предходен план - 1691,1692, 
квартал 121, парцел 
I-1691,1692  "за 
производствени и складови 
дейности" 

идентификатор 
03592.503.556 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет пет шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 12 352 кв.м. 
(дванадесет хиляди 
триста петдесет и 
два кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: друг вид 
производствен, 
складов обект 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
14.01.2019 г. с 
купувач "ЛА 
ФАТТОРИЯ" 
ЕООД, 
ВПИСАН НА 
14.01.2019 Г. 
С Вх.рег.№ 
168, Акт № 
85, том 1, 
дввхр168 на 
СВ - 
Пазарджик 

№ 17 от 
21.01.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Договор за 
учредяван
е право на 
строеж по 
чл. 37 от 
ЗОС от 
07.04.2017 
г. вписан 
на 
11.04.2017 
г. с 
Вх.рег.№ 
2913, Акт 
№ 136, 
том 9, 
Дв.вх.р. 
2907 на 
СВ - 
Пазарджи
к 
Договор за 
учредяван
е право на 
строеж по 
чл. 37 от 
ЗОС от 
07.04.2017 
г. вписан 
на 
12.04.2017 
г. с 
Вх.рег.№ 
2965, Акт 
№ 174, 
том 9, 
Дв.вх.р. 
2962 на 
СВ - 
Пазарджи
к 

523
0 

6237 
26.07.2017 

6237 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.564 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.564 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 

50 886.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 

Заповед 
№ 615 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 



Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - 
03592.503.1680, 
03592.503.1679, номер по 
предходен план - 1679,1680, 
квартал 76, парцел I-1679, 
1680 "за производствени и 
складови дейности" 

точка пет шест 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 8 
766 кв.м. (осем 
хиляди седемстотин 
шестдесет и шеста 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: друг вид 
производствен, 
складов обект 

основание чл. 
12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

28.10.2021 г., 
Акт № 50, том 
36, дввхр 
10079 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

Белово 
Договор за 
учредяван
е право на 
строеж по 
чл. 37 от 
ЗОС от 
07.04.2017 
г. вписан 
на 
12.04.2017 
г. с 
Вх.рег.№ 
2966, Акт 
№ 175, 
том 9, 
Дв.вх.р. 
2963 на 
СВ - 
Пазарджи
к 
Договор за 
учредяван
е право на 
строеж по 
чл. 37 от 
ЗОС от 
07.04.2017 
г. вписан 
на 
12.04.2017 
г. с 
Вх.рег.№ 
2963, Акт 
№ 172, 
том 9, 
Дв.вх.р. 
2960 на 
СВ - 
Пазарджи
к 

523
1 

6238 
22.08.2017 

6238 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, 
ул."Юндола" 13, ет. 3, ап. 12, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.1665 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

Самостоятелен обект 
в сграда -МАЗЕ  с 
идентификатор 
03592.502.1665.1.49(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно шест 
шест пет точка едно 
точка четири девет) 

8 186.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
поправка на 
Договор за 
продажба от 
28.12.2016 г., 
вписан на 
11.10.2017 г. с 
Вх.рег.№ 
9330, Акт № 

Заповед 
№ 402 от 
08.11.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В раздел 3 
"ВИД И 
ОПИСАНИ



УПИ по КККР на гр. Белово 
с полезна площ 
3.47(три цяло и 
четиридесет и седем 
стотни кв.м.)кв.м. 
Предназначение на 
обекта - за склад 
Масивна монолитна 
сграда - 6(шест) 
етажа 
Година на 
построяване - 
1977г.(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и седма) 

собственост 79, том 31, 
дв.вх.р. 9324 
на СВ - 
Пазарджик 

Е НА 
ИМОТА" 
текста 
"Самостоя
телен 
обект в 
сграда 
-МАЗЕ18(
осемнадес
ет)  с 
идентифи
катор 
03592.502.
1665.1.37(
нула три 
пет девет 
две точка 
пет нула 
две точка 
едно шест 
шест пет 
точка едно 
точка три 
седем) по 
КККР на 
гр. Белово 
с полезна 
площ 
3.47(три 
цяло и 
четиридес
ет и седем 
стотни 
кв.м.)кв.м. 
Предназн
ачение на 
обекта - за 
склад 
Масивна 
монолитна 
сграда - 
5(пет) 
етажа 
Година на 
построява
не - 
1977г.(хил
яда 
деветстот
ин 



седемдес
ет и 
седма)"  
в АКТ № 
2351 от 
12.06.2012 
г. поради 
настъпван
е на 
промени  в 
отразенит
е данни, 
вписани в 
акта, а 
именно 
Чертеж на 
приземен 
етаж на 
сградата 
03592.503.
1665.1 с 
печат 
"одобрен" 
от 
27.05.1975 
г. да се 
чете както 
следва: 
"Самостоя
телен 
обект в 
сграда 
-МАЗЕ  с 
идентифи
катор 
03592.502.
1665.1.49(
нула три 
пет девет 
две точка 
пет нула 
две точка 
едно шест 
шест пет 
точка едно 
точка 
четири 
девет) по 
КККР на 
гр. Белово 



с полезна 
площ 
3.47(три 
цяло и 
четиридес
ет и седем 
стотни 
кв.м.)кв.м. 
Предназн
ачение на 
обекта - за 
склад 
Масивна 
монолитна 
сграда - 
6(шест) 
етажа 
Година на 
построява
не - 
1977г.(хил
яда 
деветстот
ин 
седемдес
ет и 
седма)" 
В раздел 5 
"ГРАНИЦ
И НА 
ИМОТА" 
текста 
"Съседи 
на мазето: 
на същия 
етаж: 
03592.502.
1665.1.61 
и 
03592.502.
1665.1.36" 
в АКТ № 
2351 от 
12.06.2012 
г. поради 
настъпван
е на 
промени  в 
отразенит
е данни, 



вписани в 
акта, а 
именно 
Схема № 
15-2054-0
4.01.2017 
г. на АГКК 
- 
Пазарджи
к да се 
чете както 
следва: 
"съседи на 
самостоят
елният 
обект в 
сградата: 
на същия 
етаж: 
03592.502.
1665.1.48 
и 
03592.502.
1665.1.50 
под 
обекта: 
няма 
над 
обекта: 
03592.502.
1665.1.4" 
 
 
Възникнал 
от :  AKT 
N:2351/12.
06.2012 

523
2 

6239 
13.09.2017 

6239 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода" № 18, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.581 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
581, парцел Х, кв. 57 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.581(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет осем едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 380 кв.м. 
(триста и 
осемдемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

4 522.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
05.04.2018 г. с 
Лиляна 
Борисова 
Пипонкова 
Дамянова 
вписан на 
08.05.2018 г. с 
Вх.рег.№ 
3338, Акт № 
86, том 11, 

Заповед 
№ 173 от 
15.05.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Заповед №485/1979 г. урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

дв.вх.р. 3337 
на СВ - 
Пазарджик 

523
3 

6240 
13.09.2017 

6240 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.551 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - 
03592.503.546, номер по 
предходен план - 1683, 
квартал 116, парцел I-551"за 
производствени и складови 
дейности" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.551 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет пет едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 4 808 кв.м. 
(четири хиляди 
осемстотин и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: друг вид 
производствен, 
складов обект 

27 910.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
28.10.2021 г., 
Акт № 47, том 
36, дввхр 
10074 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"ХЕК СОЛАР" 
ЕООД 

Заповед 
№ 616 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

523
4 

6241 
13.09.2017 

6241 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.552 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - 
03592.503.546, номер по 
предходен план - 1683, 
квартал 116, парцел IIII-553 
жилищно строителство 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.552 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет пет две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 789 кв.м. 
(седемстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

5 089.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
продажба от 
07.02.2018 г. с 
Методи 
Спасов 
Методиев 

Заповед 
№ 86 от 
23.02.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

523
5 

6242 
13.09.2017 

6242 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.553 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.553 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет пет три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 037 кв.м. 

6 019.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.5 от 
Закона за 

    
 



стар идентификатор - 
03592.503.546, номер по 
предходен план - 1683, 
квартал 116, парцел IV-553 
"за производствени и 
складови дейности" 

(хиляда тридесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: друг вид 
производствен, 
складов обект 

общинската 
собственост 

523
6 

6246 
27.10.2017 

6246 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо,  
п.к.4469, УПИ XXXV - 682,683 
"За търговия и услуги", кв. 3 
по ПУП на с. Сестримо, 
одобрен със Заповед № 693 
от 09.06.1986 и Заповед № 
№ 273 от 08.08.2017 г. на 
кмета на община Белово за 
одобрение на ЧИ ПУП-ПР 

УПИ XXXV(тридесет 
и пет) - 
682,683(шестстотин 
осемдесет и две, 
шестстотин 
осемдесет и три) "За 
търговия и услуги"  с 
площ 4 307кв.м. 
(четири хиляда 
триста и седем кв.м.) 
и построената в него 
сграда (МЖ) - 2(два) 
етажа "За търговия и 
услуги" със 
застроена площ 300 
кв.м.(триста кв.м.). 
Година на 
построяване - 1966 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и шеста г.) 

36 614.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

523
7 

6247 
15.01.2018 

6247 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ III(три)- 
736, кв. 64 по ПУП на с. 
Сестримо - одобрен със 
Заповед №693 от 09.06.1986 
г. 

УПИ III(три)- 736 с 
площ 399 
кв.м.(триста 
деветдесет и девет 
кв.м.). 

1715.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

523
8 

6248 
15.01.2018 

6248 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, бул. "Свети Спас" 
№ 4,  ПИ с идентификатор 
03592.502.719 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
УПИ VI-719, кв.40 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 

518/918(петстотин и 
осемнадесет/деветст
отин и осемнадесет) 
идеални части от 
поземлен имот с 
идентификатор  
03592.502.719 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем едно 
девет) по КККР на гр. 
Белово със  площ 918 

4 454.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



Заповед № 485/1979 г. кв.м.(деветстотин и 
осемнадесет) кв.м.  
Трайно 
предназначение на 
територията: 
Урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: Ниско 
застрояване(до 10 m) 

523
9 

6249 
29.01.2018 

6249 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 32,  ПИ с 
идентификатор 
03592.502.756 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
756, парцел Х, кв.44 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор  
03592.502.756 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово със  площ 304 
кв.м.(триста и 
четири) кв.м.  
Трайно 
предназначение на 
територията: 
Урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: Ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 614.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

524
0 

6250 
30.01.2018 

6250 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Освобождение" 
,  ПИ с идентификатор 
03592.503.548 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - 
03592.503.1851, номер по 
предходен план: 1851, 
парцел V, кв.109 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор  
03592.503.548 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет четири 
осем) по КККР на гр. 
Белово със  площ 6 
482 кв.м.(шест 
хиляди четиристотин 
осемдесет и два) 
кв.м.  
Трайно 
предназначение на 
територията: 
Урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
застрояване 

55 745.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

524
1 

6253 
09.02.2018 

6253 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XV-19, 
кв.12 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 

УПИ XV(петнадесет) - 
19(деветнадесет)  с 
площ 735 кв.м. 
(седемстотин 
тридесет и пет кв.м.) 

3 792.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 

    
 



ОбС - Белово и Заповед № 
437 от 13.12.2017 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ 
ПУП-ПРЗ 

12, ал. 5 от 
ЗОС 

524
2 

6254 
09.02.2018 

6254 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XVІ-19 
"Търговия и услуги", кв.12 по 
ПУП на курорт "Чаира", 
одобрен с Решение № 803 от 
27.02.2015 год.на ОбС - 
Белово и Заповед  № 437 от 
13.12.2017 г. на кмета на 
община Белово за ЧИ 
ПУП-ПРЗ 

УПИ 
XVІ(шестнадесет) - 
19(деветнадесет) 
"Търговия и услуги" с 
площ 257 кв.м. 
(двеста петдесет и 
седем кв.м.) 

1 326.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
Димитър 
Апостолов, 
вписан на 
14.06.2018 г. с 
Вх. рег.№ 
4625, Акт № 
122, том 15, 
дв.вх.р.4624 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 225 от 
11.07.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

524
3 

6255 
09.02.2018 

6255 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  Х-14, 
кв.10а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово и Заповед № 
438 от 13.12.2017 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ 
ПУП - ПРЗ 

УПИ Х (десет) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 784 
кв.м.(седемстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) 

4 045.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 222 от 
01.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6353/27.
09.2019 

524
4 

6256 
09.02.2018 

6256 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ  XVIII-47, кв. 26 по ПУП 
на с. Момина Клисура- 
одобрен със Заповед № 
1218/1986 г. 

 УПИ 
XVIII(осемнадесет)-4
7(четиридесет и 
седем)  с площ 301 
кв.м.(триста и един 
кв.м.) 

1 294,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
17.04.2018 г. с 
купувач 
Васил  
Атанасов 
вписан на  
17.04.2018 г. 
в СВ - 
Пазарджик с 
Вх.рег.№ 
2689, Акт № 
74, том 9, 
дввхр 2689 

Заповед 
№ 162 от 
03.05.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

524
5 

6257 
16.02.2018 

6257 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  IХ-23, 
кв.1 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 889 от 10.07.2015 год.на 

УПИ IХ (девет) - 23 
(двадесет и три)  с 
площ 626 
кв.м.(шестстотин 
двадесет и шест 

3 230.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 

    
 



ОбС - Белово и Заповед № 
444 от 15.12.2017 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ 
ПУП - ПРЗ 

кв.м.) 12, ал. 5 от 
ЗОС 

524
6 

6258 
16.02.2018 

6258 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  Х-23, 
кв.1 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 889 от 10.07.2015 год.на 
ОбС - Белово и Заповед № 
444 от 15.12.2017 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ 
ПУП - ПРЗ 

УПИ Х (десет) - 23 
(двадесет и три)  с 
площ 910 
кв.м.(деветстотин и 
десет кв.м.) 

4 695.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

524
7 

6259 
26.02.2018 

6259 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ III  - 16 , 
кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово и Заповед № 
10 от 10.01.2018 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ 
ПУП - ПРЗ 

УПИ III (три) - 16 
(шестнадесет)  с 
площ 748 
кв.м.(седемстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 

3 859.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
Йордан 
Стефанов 
Делчев 
вписан на 
25.04.2018 г. с 
Вх.рег.№ 
2998, Акт № 
69, том 10, 
дввхр 2998 на 
СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 155 от 
27.04.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

524
8 

6260 
26.02.2018 

6260 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ II- 16 , 
кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово и Заповед № 
10 от 10.01.2018 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ 
ПУП - ПРЗ 

УПИ II (две) - 16 
(шестнадесет)  с 
площ 349 
кв.м.(триста 
четиридесет и девет 
кв.м.) 

1 800.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
купувач 
Васил Иванов 
Тодоров от 
19.04.2018 г. с 
Вх.рег.№ 
2963, Акт № 
48, том 10, 
дввхр 2963 
вписан на 
24.04.2018 г. 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 163 от 
03.05.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

524
9 

6261 
26.02.2018 

6261 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VI- 34 , 
кв.9 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово и Заповед № 
10 от 10.01.2018 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ 

УПИ VI (шест) - 34 
(тридесет и четири)  с 
площ 1 071 
кв.м.(хиляда 
седемдесет и един 
кв.м.) 

5 526.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



ПУП - ПРЗ 

525
0 

6262 
20.03.2018 

6262 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 1, ап. 1, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
1(едно) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.1 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 87.00 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
WC, мокро 
помещение, коридор, 
баня - WC, дневна с 
балкон, две спални и 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 1(едно) с 
площ 5.61 кв.м.(пет 
кв.м. и шестдесет и 
един кв.см.), ведно 
със съответните 
идеални части от 
общите части на 
сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

7 156.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

525
1 

6263 
20.03.2018 

6263 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 1, ап. 2, ПИ с 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 2(две) 
с идентификатор 

3 382.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

    
 



идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

03592.503.1694.5.2 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 2(две) с площ 
3.07 кв.м.(три кв.м. и 
седем кв.см.), ведно 
със съответните 
идеални части от 
общите части на 
сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

525
2 

6264 
20.03.2018 

6264 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 1, ап. 3, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 3(три) 
с идентификатор 
03592.503.1694.5.3 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 67.00 
кв.м.(шестдесет и 
седем кв.м.), състоящ 

5 543.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



се от входно антре, 
баня - WC, дневна с 
балкон, спалня, кухня 
с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 3(три) с площ 
5.65 кв.м.(пет кв.м. и 
шестдесет и пет 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

525
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6265 
20.03.2018 

6265 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 2, ап. 4, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
4(четири) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.4 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 87.00 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
WC, мокро 
помещение, коридор, 
баня - WC, дневна с 
балкон, две спални и 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 

7 795.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 4(едно) с 
площ 5.72 кв.м.(пет 
кв.м. и седемдесет и 
два кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

525
4 

6266 
20.03.2018 

6266 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 2, ап. 5, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 5(пет) 
с идентификатор 
03592.503.1694.5.5 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 5(пет) с площ 
3.43 кв.м.(три кв.м. и 
четиридесет и три 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 

3 693.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

525
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6267 
20.03.2018 

6267 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 2, ап. 6, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
6(шест) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.6 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 67.00 
кв.м.(шестдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, дневна с 
балкон, спалня, кухня 
с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 6(шест) с 
площ 4.62 
кв.м.(четири кв.м. и 
шестдесет и два 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 

6 009.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

525
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6268 
20.03.2018 

6268 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 3, ап. 7, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
7(седем) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.7 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 87.00 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
WC, мокро 
помещение, коридор, 
баня - WC, дневна с 
балкон, две спални и 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 7(едно) с 
площ 4.53 
кв.м.(четири кв.м. и 
петдесет и три 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

7 764.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

525 6269 6269 обл. Пазарджик, общ. Самостоятелен обект 3  722,90  лв. Имотът се     



7 20.03.2018 Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 3, ап. 8, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
8(осем) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.8 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 8(осем) с 
площ 4.56 
кв.м.(четири кв.м. и 
петдесет и шест 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

 

525
8 

6270 
20.03.2018 

6270 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 3, ап. 9, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
9(девет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.9 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 

6 041.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

    
 



директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

девет четири точка 
пет точка девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 67.00 
кв.м.(шестдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, дневна с 
балкон, спалня, кухня 
с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 9(девет) с 
площ 5.83 кв.м.(пет 
кв.м. и осемдесет и 
три кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

собственост 

525
9 

6271 
20.03.2018 

6271 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 4, ап. 10, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
10(десет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.10 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка едно нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 87.00 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
WC, мокро 

7 804.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



помещение, коридор, 
баня - WC, дневна с 
балкон, две спални и 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 10(десет) с 
площ 6.05 кв.м.(шест 
кв.м. и пет кв.см.), 
ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

526
0 

6272 
20.03.2018 

6272 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 4, ап. 11, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
11(единадесет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.11(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка едно едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 

3 715.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6302/26.
04.2018 



(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 11(осем) с 
площ 4.26 
кв.м.(четири кв.м. и 
двадесет и шест 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

526
1 

6273 
20.03.2018 

6273 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 4, ап. 12, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
12(дванадесет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.12 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка едно две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 67.00 
кв.м.(шестдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, дневна с 
балкон, спалня, кухня 
с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 
12(дванадесет) с 
площ 7.12 
кв.м.(седем кв.м. и 
дванадесет кв.см.), 

6 075.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

526
2 

6274 
20.03.2018 

6274 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 5, ап. 13, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
13(тринадесет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.13 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка еднн три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 87.00 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
WC, мокро 
помещение, коридор, 
баня - WC, дневна с 
балкон, две спални и 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 
13(тринадесет) с 
площ 6.84 кв.м.(шест 
кв.м. и осемдесет и 
четири кв.см.), ведно 
със съответните 
идеални части от 
общите части на 
сградата. 

7 825.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

526
3 

6275 
20.03.2018 

6275 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 5, ап. 14, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
14(четиринадесет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.14(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка едно 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 
14(четиринадесет) с 
площ 4.05 
кв.м.(четири кв.м. и 
пет кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 

3 709.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



осемдесет и девета 
г.) 

526
4 

6276 
20.03.2018 

6276 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 5, ап. 15, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
15(петнадесет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.15(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка едно пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 67.00 
кв.м.(шестдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, дневна с 
балкон, спалня, кухня 
с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 
15(петнадесет) с 
площ 5.51 кв.м.(пет 
кв.м. и петдесет и 
един кв.см.), ведно 
със съответните 
идеални части от 
общите части на 
сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

6 035.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

526
5 

6277 
20.03.2018 

6277 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 6, ап. 16, ПИ с 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
16(шестнадесет) с 

6 909.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

    
 



идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

идентификатор 
03592.503.1694.5.16 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка едно шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 87.00 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
WC, мокро 
помещение, коридор, 
баня - WC, дневна с 
балкон, две спални и 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 
16(шестнадесет) с 
площ 5.24 кв.м.(пет 
кв.м. и двадесет и 
четири кв.см.), ведно 
със съответните 
идеални части от 
общите части на 
сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

526
6 

6278 
20.03.2018 

6278 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 6, ап. 17, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
17(седемнадесет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.17(
нула три пет девет 
две точка пет нула 

3 321.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

    
 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка едно 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 
17(седемнадесет) с 
площ 5.26 кв.м.(пет 
кв.м. и двадесет и 
шест кв.см.), ведно 
със съответните 
идеални части от 
общите части на 
сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

общинската 
собственост 

526
7 

6279 
20.03.2018 

6279 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 6, ап. 18, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
18(осемнадесет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.18(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка едно осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 67.00 
кв.м.(шестдесет и 
седем кв.м.), състоящ 

5 376.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



се от входно антре, 
баня - WC, дневна с 
балкон, спалня, кухня 
с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 
18(осемнадесет) с 
площ 6.40 кв.м.(шест 
кв.м. и четиридесет 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

526
8 

6280 
20.03.2018 

6280 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 1, ап. 19, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
19(деветнадесет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.19 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка едно девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 87.00 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
WC, мокро 
помещение, коридор, 
баня - WC, дневна с 
балкон, две спални и 
кухня с балкон. 
Предназначение на 

7 134.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 
19(деветнадесет) с 
площ 4.71 
кв.м.(четири кв.м. и 
седемдесет и един 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

526
9 

6281 
20.03.2018 

6281 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 1, ап. 20, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
20(двадесет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.20(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка две нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 20(двадесет) 

3 392.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



с площ 3.45 кв.м.(три 
кв.м. и четиридесет и 
пет кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

527
0 

6282 
20.03.2018 

6282 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 1, ап. 21, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
21(двадесет и един) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.21(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка две едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 67.00 
кв.м.(шестдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, дневна с 
балкон, спалня, кухня 
с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 21(двадесет 
и едно) с площ 4.32 
кв.м.(четири кв.м. и 
тридесет и два 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 

5 511.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

527
1 

6283 
20.03.2018 

6283 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 2, ап. 22, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
22(двадесет и две) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.22 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка две две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 87.00 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
WC, мокро 
помещение, коридор, 
баня - WC, дневна с 
балкон, две спални и 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 22(двадесет 
и две) с площ 3.83 
кв.м.(три кв.м. и 
осемдесет и три 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 

7 744.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

527
2 

6284 
20.03.2018 

6284 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 2, ап. 23, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
23(двадесет и три) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.23(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка две три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 23(двадесет 
и три) с площ 3.15 
кв.м.(три кв.м. и 
петнадесет кв.см.), 
ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

3 685.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

527
3 

6285 
20.03.2018 

6285 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 2, ап. 24, ПИ с 
идентификатор 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
24(двадесет и 
четири) с 

6 044.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

    
 



03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

идентификатор 
03592.503.1694.5.24(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка две четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 67.00 
кв.м.(шестдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, дневна с 
балкон, спалня, кухня 
с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 21(двадесет 
и едно) с площ 5.96 
кв.м.(пет кв.м. и 
деветдесет и шест 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

527
4 

6286 
20.03.2018 

6286 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 3, ап. 25, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
25(двадесет и пет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.25 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка две пет) по 

7 760.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

КККР на гр. Белово с 
площ 87.00 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
WC, мокро 
помещение, коридор, 
баня - WC, дневна с 
балкон, две спални и 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 25(двадесет 
и пет) с площ 4.38 
кв.м.(четири кв.м. и 
тридесет и осем 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

527
5 

6287 
20.03.2018 

6287 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 3, ап. 26, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
26(двадесет и шест) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.26(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка две шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 

3 695.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 26(двадесет 
и шест) с площ 3.52 
кв.м.(три кв.м. и  
петдесет и два 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

527
6 

6288 
20.03.2018 

6288 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 3, ап. 27, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
27(двадесет и седем) 
с идентификатор 
03592.503.1694.5.27(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка две седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 67.00 
кв.м.(шестдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, дневна с 
балкон, спалня, кухня 
с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 

5 998.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 27(двадесет 
и седем) с площ 4.22 
кв.м.(четири кв.м. и 
двадесет и два 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

527
7 

6289 
20.03.2018 

6289 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 4, ап. 28, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
28(двадесет и осем) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.28 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка две осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 87.00 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
WC, мокро 
помещение, коридор, 
баня - WC, дневна с 
балкон, две спални и 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 28(двадесет 
и осем) с площ 6.20 
кв.м.(шест кв.м. и 

7 808.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



двадесет кв.см.), 
ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

527
8 

6290 
20.03.2018 

6290 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 4, ап. 29, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
29(двадесет и девет) 
с идентификатор 
03592.503.1694.5.29(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка две девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 29(двадесет 
и девет) с площ 3.70 
кв.м.(три кв.м. и  
седемдесет кв.см.), 
ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 

3 700.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

527
9 

6291 
20.03.2018 

6291 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 4, ап. 30, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
30(тридесет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.30(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка три нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 67.00 
кв.м.(шестдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, дневна с 
балкон, спалня, кухня 
с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 30(тридесет) 
с площ 4.55 
кв.м.(четири кв.м. и 
петдесет и пет 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

6 007.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

528 6292 6292 обл. Пазарджик, общ. Самостоятелен обект 7 829.30 лв. Имотът се     



0 20.03.2018 Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 5, ап. 31, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
31(тридесет и един) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.31 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка три едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 87.00 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
WC, мокро 
помещение, коридор, 
баня - WC, дневна с 
балкон, две спални и 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 31(тридесет 
и едно) с площ 
7.00кв.м.(седем кв.м. 
), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

 

528
1 

6293 
20.03.2018 

6293 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 5, ап. 32, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
32(тридесет и две) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.32(
нула три пет девет 

3 692.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

    
 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка три две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 32(тридесет 
и две) с площ 3.41 
кв.м.(три кв.м. и  
четиридесет и един 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

Закона за 
общинската 
собственост 

528
2 

6294 
20.03.2018 

6294 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 5, ап. 33, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
33(тридесет и три) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.33(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка три три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 67.00 
кв.м.(шестдесет и 
седем кв.м.), състоящ 

6 010.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



се от входно антре, 
баня - WC, дневна с 
балкон, спалня, кухня 
с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 33(тридесет 
и три) с площ 4.66 
кв.м.(четири кв.м. и 
шестдесет и шест 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

528
3 

6295 
20.03.2018 

6295 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 6, ап. 34, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
34(тридесет и 
четири) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.34 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка три четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 87.00 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
WC, мокро 
помещение, коридор, 
баня - WC, дневна с 
балкон, две спални и 
кухня с балкон. 

6 875.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 34(тридесет 
и четири) с площ 3.78 
кв.м.(три кв.м. и 
седемдесет и осем 
кв.см. ), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

528
4 

6296 
20.03.2018 

6296 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 6, ап. 35, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
35(тридесет и пет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.35(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка три пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 35(тридесет 

3 281.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



и пет) с площ 3.54 
кв.м.(три кв.м. и  
петдесет и четири 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

528
5 

6297 
20.03.2018 

6297 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 
ет. 6, ап. 36, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 
36(тридесет и шест) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.36(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка три шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 67.00 
кв.м.(шестдесет и 
седем кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, дневна с 
балкон, спалня, кухня 
с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
1(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 36(тридесет 
и шест) с площ 3.78 
кв.м.(три кв.м. и 
седемдесет и осем 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 

5 315.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

528
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6298 
20.03.2018 

6298 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Априлско въстание" № 5, ПИ 
с идентификатор 
03592.502.598 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
598, квартал 51, парцел XXII 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.598(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет девет осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 494 
кв.м.(четиристотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

4 248.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
09.05.2018 г. с 
купувач 
Даниела 
Расенова 
Иванова 
вписан на 
09.05.2018 г. с 
Вх.рег.№ 
3361, Акт № 
108, том 11, 
дв.вх.р.3361 
на СВ - 
Пазарджк 

Заповед 
№ 170 от 
10.05.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

528
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6299 
20.03.2018 

6299 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, к.к. Топлата вода, ПИ с 
идентификатор 03592.505.1 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
000116, парцел: к.к. Топлата 
вода 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.505.1(нула три 
пет девет две точка 
пет нула пет точка 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 24 737 
кв.м.(двадесет и 
четири хиляди 
седемстотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
курортно-рекреацион
ен обект 

85 095.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 136 от 
17.05.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

528
8 

6302 
26.04.2018 

6302 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, кв. 
Малко Белово, сграда № 5, 

Самостоятелен обект 
в сграда - 
АПАРТАМЕНТ 

3 715.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

    
 
Възникнал 



ет. 4, ап. 11, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен със 
Заповед 18-805-29.01.2018 г. 
на Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - няма 

11(единадесет) с 
идентификатор 
03592.503.1694.5.11(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно шест 
девет четири точка 
пет точка едно едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 41.00 
кв.м.(четиридесет и 
един кв.м.), състоящ 
се от входно антре, 
баня - WC, стая, 
кухня с балкон. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект- жилище, 
апартамент 
Брой нива на обекта - 
(едно) 
Прилежащи части - 
мазе № 11(осем) с 
площ 4.26 
кв.м.(четири кв.м. и 
двадесет и шест 
кв.см.), ведно със 
съответните идеални 
части от общите 
части на сградата. 
Конструкция на 
сградата - ЕПЖС - 
6(шест) етажа 
Година на 
построяване - 
1989г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и девета 
г.) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от :  AKT 
N:6272/20.
03.2018 

528
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6303 
25.05.2018 

6303 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Априлско въстание" № 26, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.73 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен. със 
Заповед 18-2258-19.03.,2018 
г. на Начлника на СГКК - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.73(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 388 
кв.м.(триста 
осемдесет и осем 
кв.м.) 

3 069.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
купувач Иван 
Тонов от 
24.07.2018 г., 
вписан на 
27.07.2018 г. с 
Вх.рег.№ 
6012, Акт № 
192, том 19, 

Заповед 
№ 254 от 
12.08.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Пазарджик, стар 
идентификатор - 
03592.502.9642, 
03592.502.1780, 
03592.502.667 , номер по 
предходен план: 667, 
квартал 45, парцел IX 

Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

дв.вх.р. 6008 
на СВ - 
Пазарджик 

529
0 

6304 
25.05.2018 

6304 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Априлско въстание" № 24, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.72 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен. със 
Заповед 18-2258-19.03.,2018 
г. на Начлника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - 
03592.502.667, номер по 
предходен план: 667, 
квартал 45, парцел XVI 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.72(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 326 
кв.м.(триста 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

2 803.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба с 
купувач 
Гергана 
Кабурова , 
вписан на 
28.06.2018 г. с 
Вх.рег.№ 
5064, Акт 174, 
том 16, 
дв.вх.р. 5060 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 224 от 
11.07.2018  
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

529
1 

6305 
25.05.2018 

6305 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Априлско въстание" № 39, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.737 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
737, квартал 117, парцел IV 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.737(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем три 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 445 
кв.м.(четиристотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

3 827.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

529
2 

6306 
25.05.2018 

6306 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VI- 8 , 
кв.15а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово и Заповед № 
81 от 21.02.2018 г. на кмета 

УПИ VI (шест) - 8 
(осем)  с площ 483 
кв.м.(четиристотин 
осемдесет и три 
кв.м.) 

2 492.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



на община Белово за ЧИ 
ПУП - ПРЗ 

529
3 

6307 
25.05.2018 

6307 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  V- 8 , 
кв.15а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово и Заповед № 
81 от 21.02.2018 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ 
ПУП - ПРЗ 

УПИ V (пет) - 8 (осем)  
с площ 720 
кв.м.(седемстотин и 
двадесет кв.м.) 

3 715.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

529
4 

6310 
12.06.2018 

6310 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Васил Левски", 
ПИ с идентификатор 
03592.502.1668 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1668, квартал 60, УПИ IV по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1668 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест шест 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 074 
кв.м. (две хиляди 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване 

24 680.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

529
5 

6312 
23.07.2018 

6312 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Юндола" № 32, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.1642 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1642, квартал 26а, УПИ 
II-търговия и услуги по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

35/63(тридесет и 
пет/шестдесет и три) 
идеални части от 
поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1642 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
четири две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
63 кв.м. (шестдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за 
търговски обект, 

340.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
20.11.2018 г. с 
купувач Иван 
Илчев, 
вписан на 
22.11.2018 г. с 
Вх.рег.№ 
9889, Акт № 
157, том 33, 
дввхр 9875 на 
СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 341 от 
23.11.2018 
г. на кмера 
на община 
Белово 
 



комплекс 

529
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6313 
23.07.2018 

6313 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Юндола", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1641 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
1641, квартал 26а, УПИ 
I-трафопост по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1641 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
четири едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
45 кв.м. (четиридесет 
и пет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за 
електроенергийното 
производство 

387.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

529
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6314 
31.07.2018 

6314 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  
ХХ-430, кв.36 по ПУП на с. 
Сестримо, одобрен със 
Заповед № 693 от 09.06.1986 
г. изменен със Заповед № 
196 от 07.06.2018 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ на 
ПУП-ПРЗ 

62/324 (шестдесет и 
две/триста двадесет 
и четири) ид. части от 
УПИ ХХ(двадесет) - 
430(четиристотин и 
тридесет)  с площ 324 
кв.м.(триста 
двадесет и четири 
кв.м.) 

403.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
30.05.2019 г. с 
купувач 
Христо 
Лазаров, 
вписан на 
05.06.2019 г. с 
Вх. рег. № 
4019, Акт № 
100, том 14, 
дввхр 4010 на 
СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 175 от 
19.06.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

529
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6315 
31.07.2018 

6315 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  
ХХIII-435, кв.36 по ПУП на с. 
Сестримо, одобрен със 
Заповед № 693 от 09.06.1986 
г. изменен със Заповед № 
196 от 07.06.2018 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ на 
ПУП-ПРЗ 

9/279 (девет/двеста 
седемдесет и девет) 
ид. части от УПИ 
ХХIII(двадесет и три) 
- 435(четиристотин 
тридесет и пет)  с 
площ 279 
кв.м.(двеста 
седемдесет и девет 
кв.м.) 

58,50лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
07.06.2019 г. с 
купувач Ангел 
Вучев, вписан 
на07.06.2019 
г. с Вх. рег. № 
4109, Акт № 
160, том 14, 
дввхр 4100 на 
СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 174 от 
19.06.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

529
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6319 
19.09.2018 

6319 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  V- 104 , 
кв.1 по ПУП на курорт 

156/843.5 (сто 
петдесет и 
шест/осемстотин 

805.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 

Заповед 
№ 320 от 
18.10.2018 



"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово и Заповед № 
223 от 11.07..2018 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ 
ПУП - ПРЗ 

четиридесет и три 
точка пет) ид. части 
от УПИ V (пет) - 
104(сто и четири)  
целият с площ 843.5 
кв.м.(осемстотин 
четиридесет и три 
точка пет кв.м.) 

общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

12.10.2018 г. с 
купувач 
Георги М. 
Лазаров, 
вписан на 
12.10.2018 г. 
в СВ - 
Пазарджик с 
вх.рег. № 
8607, Акт № 
54, том 29, 
дв.вхр 8598 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

530
0 

6320 
19.09.2018 

6320 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ IV- 23, 
кв.1 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово и Заповед № 
223 от 11.07..2018 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ 
ПУП - ПРЗ 

 УПИ IV (четири) - 
23(двадесет и три)  с 
площ 534 
кв.м.(петстотин 
тридесет и четири 
кв.м.) 

2 755.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

530
1 

6322 
06.12.2018 

6322 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Априлско въстание" № 35, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.738 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
738, квартал 117, парцел VI 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.738(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем три 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 492 
кв.м.(четиристотин 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

4 231.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

530
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6323 
12.02.2019 

6323 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Априлско въстание" № 36, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.743 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.743(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем четири 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 331 
кв.м.(триста тридесет 
и един кв.м.) 
Трайно 

2 846.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



743, квартал 43, парцел VI предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

530
3 

6324 
12.02.2019 

6324 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. "Поп 
Михаил Радулов" № 41, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.923 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
923, квартал 39, парцел XII 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.923(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет две три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 598 
кв.м.(петстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

5 142.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
18.04.2019 г. с 
купувач 
Владимир 
Мизов, 
вписан на 
07.05.2019 г. с 
Вх. рег. № 
3181, Акт № 
104, том 11, 
дввхр 3167 на 
СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 165 от 
14.06.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

530
4 

6325 
18.03.2019 

6325 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ  V-92, кв. 21 по ПУП на с. 
Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

 УПИ 
V(пет)-92(деветдесет 
и две)  с площ 472 
кв.м.(четиристотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 

2 029.60 лв. Имотът е с 
отстъпено 
право на 
строеж на 
н-ци на Борис 
Владов 
Магаранов, 
съгл. Договор 
от 12.09.1964 
г. 

    
 

530
5 

6326 
10.04.2019 

6326 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Априлско въстание" № 42, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.741 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
741, квартал 43, парцел III, 
VIII 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.741(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем четири 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 432 
кв.м.(четиристотиин 
тридесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 

3 715.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   Заповед 
№ 409 от 
31.12.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



застрояване(до 10 м) 

530
6 

6327 
16.04.2019 

6327 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, к.к. Топлата вода, ПИ с 
идентификатор 03592.505.16 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-2921-18.03.2019г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - 
03592.505.1, номер по 
предходен план: 000116, 
парцел: I-116, за плувен 
комплекс 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.505.16(нула 
три пет девет две 
точка пет нула пет 
точка едно шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 21 539 
кв.м.(двадесет и една 
хиляди петстотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
курортно-рекреацион
ен обект 

74094,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6352/19.
09.2019 

530
7 

6328 
16.04.2019 

6328 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, к.к. Топлата вода, ПИ с 
идентификатор 03592.505.18 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-2921-18.03.2019г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - 
03592.505.1, номер по 
предходен план: 000116 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.505.18(нула 
три пет девет две 
точка пет нула пет 
точка едно осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 699 
кв.м.(шестотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
курортно-рекреацион
ен обект 

2404,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

530
8 

6331 
18.04.2019 

6331 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, ул. "Яденица" № 1, 
сграда № 1, ет. 2, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.841 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
Директор на АГКК, стар 

Самостоятелен обект 
в сграда с 
идентификатор 
03592.502.841.1.2(ну
ла три пет девет две 
точка пет нула две 
точка осем четири 
едно точка едно 
точка две) по КККР на 
гр. Белово с площ 60 

4 359.60  лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
Записания 
в раздел 8 
"НОМЕР И 
ДАТА НА 
СЪСТАВЕ
НИ 
ПО-РАНО 
АКТОВЕ" 
документ 



идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
841, квартал 33, парцел: ХХ 

кв.м.(шестдесет 
кв.м.) 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: друг вид 
самостоятелен обект 
в сграда 
Брой нива на обекта: 
1(едно) 
Година на 
построяване - 1965 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и пета г.) 

за 
собствено
ст не е 
вписан в 
Служба по 
вписвания 

530
9 

6332 
18.04.2019 

6332 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, ул. "Яденица" № 1, ет. 
3, сграда № 1, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.841 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
Директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
841, квартал 33, парцел: ХХ 

Самостоятелен обект 
в сграда с 
идентификатор 
03592.502.841.1.3(ну
ла три пет девет две 
точка пет нула две 
точка осем четири 
едно точка едно 
точка три) по КККР на 
гр. Белово с площ 60 
кв.м.(шестдесет 
кв.м.) 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: за делова и 
административна 
дейност 
Брой нива на обекта: 
1(едно) 
Година на 
построяване - 1965 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и пета г.) 

4 448.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 
Записания 
в раздел 8 
"НОМЕР И 
ДАТА НА 
СЪСТАВЕ
НИ 
ПО-РАНО 
АКТОВЕ" 
документ 
за 
собствено
ст не е 
вписан в 
Служба по 
вписвания 

531
0 

6333 
18.04.2019 

6333 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, ул. "Яденица" № 1, ПИ 
с идентификатор 
03592.502.841 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
Директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
841, квартал 33, парцел: ХХ 

Сграда с 
идентификатор 
03592.502.841.2(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка осем четири 
едно точка две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 17 
кв.м.(седемнадесет 
кв.м.) 
Предназначение: 

1 005.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



друг вид 
производствена, 
складова, 
инфраструктурна 
сграда 
Брой етажи: 1(един) 
Година на 
построяване - 1965 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и пета г.) 

531
1 

6334 
18.04.2019 

6334 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, п.к. 
4469, м.Чаира, ПИ с 
идентификатор 66319.45.109 
по КККР на с. Сестримо, 
одобрени със Заповед РД - 
18-120 от 20.02.2019г. на 
Изпълнителен Директор на 
АГКК, стар идентификатор - 
66319.45.97, номер по 
предходен план - няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.45.109 (шест 
шест три едно дават 
точка четири пет 
точка едно нула 
девет) по КККР на 
с.Сестримо с площ 
708 
кв.м.(седемстотин и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за 
водностопанско, 
хидромелиоративно 
съоражение 

1504,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

531
2 

6335 
18.04.2019 

6335 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, п.к. 
4469, м.Чаира, ПИ с 
идентификатор 66319.45.110 
по КККР на с. Сестримо, 
одобрени със Заповед РД - 
18-120 от 20.02.2019г. на 
Изпълнителен Директор на 
АГКК, стар идентификатор - 
66319.45.97, номер по 
предходен план: 045110. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.45.110 (шест 
шест три едно девет 
точка четири пет 
точка едно едно 
нула) по КККР на с. 
Сестримо  с площ 
2437 кв.м.(две 
хиляди четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспортта 
Начин на трайно 
ползване: за местен 

4679,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



път 

531
3 

6336 
18.04.2019 

6336 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470,ПИ с идентификатор 
03592.502.1805 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
Директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1805(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно осем нула 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 179 
кв.м.(сто седемдесет 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.1805.1(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно осем нула 
пет точка едно) с 
площ 27 
кв.м.(двадесет и 
седем кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Хангар, депо, гараж 
Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.2.5(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет) и ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1805(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно осем нула 
пет) и принадлежи 
към ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1805(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно осем нула 
пет) 

8 668.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



Сграда с 
идентификатор 
03592.502.1805.2(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно осем нула 
пет точка две) с площ 
33 кв.м.(тридесет и 
три кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Хангар, депо, гараж 
Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.2.5(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет) и ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1805(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно осем нула 
пет) и принадлежи 
към ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1805(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно осем нула 
пет) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.1805.3(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно осем нула 
пет точка три) с площ 
61 кв.м.(шестдесет и 
един кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
складова база, склад 
Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.2.5(нула три 
пет девет две точка 
две точка пет) и ПИ с 
идентификатор 



03592.502.1805(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно осем нула 
пет) и принадлежи 
към ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1805(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно осем нула 
пет) 

531
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6337 
02.05.2019 

6337 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
м.Горни лъки, ПИ с 
идентификатор 48903.11.27 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 18-119 от 
20.02.2019г. на 
Изпълнителен Директор на 
АГКК, стар номер по 
предходен план 011027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.11.27 (четири 
осем девет нула три 
точка едно едно 
точка две седем) по 
КККР на с. Момина 
Клисура с площ 3938 
кв.м.(три хиляди 
деветстотин 
тридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия: VI (шеста) 

430.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

531
5 

6338 
02.05.2019 

6338 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
м.Валово лозе, ПИ с 
идентификатор 48903.25.9 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 18-119 от 
20.02.2019г. на 
Изпълнителен Директор на 
АГКК, стар номер по 
предходен план 025009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.25.9 (четири 
осем девет нула три 
точка две пет точка 
девет) по КККР на с. 
Момина Клисура с 
площ 1229 
кв.м.(хиляди двеста 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: овощна 

243.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



градина 
Категория на земята 
при неполивни 
условия: VI(шест) 

531
6 

6339 
02.05.2019 

6339 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
м.Воденицата, ПИ с 
идентификатор 48903.27.4 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 18-119 от 
20.02.2019г. на 
Изпълнителен Директор на 
АГКК, стар номер по 
предходен план 027004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.27.4 (четири 
осем девет нула три 
точка две седем 
точка четири) по 
КККР на с. Момина 
Клисура с площ 632 
кв.м.(шестстотин 
тридесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия: VI(шест) 

69.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

531
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6340 
02.05.2019 

6340 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
м.Воденицата, ПИ с 
идентификатор 48903.27.8 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 18-119 от 
20.02.2019г. на 
Изпълнителен Директор на 
АГКК, стар номер по 
предходен план 027008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.27.8 (четири 
осем девет нула три 
точка две седем 
точка осем) по КККР 
на с. Момина Клисура 
с площ 3414 кв.м.(три 
хиляди четири стотин 
и четиринадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия: VI(шест) 

373.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

531
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6342 
02.05.2019 

6342 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
м.Горен друм, ПИ с 
идентификатор 48903.82.17 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 18-119 от 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.82.17 (четири 
осем девет нула три 
точка осем две точка 
едно седем) по КККР 
на с. Момина Клисура 

781.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

    
 



20.02.2019г. на 
Изпълнителен Директор на 
АГКК, стар номер по 
предходен план 082017 

с площ 7149 
кв.м.(седем хиляди 
сто четиридесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия: VI(шест) 

Закона за 
общинската 
собственост 

531
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6345 
02.05.2019 

6345 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Георги Бенковски" № 2, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.653 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
653, квартал 46, парцел XI 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.653(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест пет три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 664 
кв.м.(шестстотин 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

5 710.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
01.07.2019 г. с 
купувач 
Жельо 
Георгиев 
Георгиев, 
вписан на 
05.07.2019 г. с 
Вх. рег. № 
4934, Акт № 
89, том 17, 
дв.вх.р. 4925 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 194 от 
11.07.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

532
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6346 
13.06.2019 

6346 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ  VII-63, кв. 38 по ПУП на 
с. Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

 УПИ 
VII(седем)-63(шестде
сет и три)  с площ 328 
кв.м.(триста 
двадесет и осем 
кв.м.) 

1 410.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
18.10.2019 г. с 
купувач 
Красимир 
Вальов, 
вписан на 
26.11.2019 г. с 
Вх.рег.№9056
, Акт № 194, 
том 31, 
дв.вх.р. 9042 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 382 от 
02.12.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

532
1 

6347 
13.06.2019 

6347 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ  VIII-62, кв. 38 по ПУП на 
с. Момина Клисура- одобрен 

 УПИ 
VIII(осем)-62(шестде
сет и две)  с площ 371 
кв.м.(триста 

1 595.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
18.10.2019 г. с 

Заповед 
№ 381 от 
02.12.2019 
г. на кмета 



със Заповед № 1218/1986 г. седемдесет и един 
кв.м.) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

купувач 
Красимир 
Вальов, 
вписан на 
26.11.2019 г. с 
Вх.рег.№9058
, Акт № 195, 
том 31, 
дв.вх.р. 9043 
на СВ - 
Пазарджик 

на община 
Белово 
 

532
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6348 
19.08.2019 

6348 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Юндола", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.9703 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.502.9593, номер по 
предходен план: квартал 
26а, парцел IV - Търговия и 
услуги 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.9703(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет седем 
нула три) по КККР на 
гр. Белово с площ 
103 кв.м.(сто и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за 
търговски обект, 
комплекс 

885.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.05.2020 г. с 
купувач 
Николай 
Николов, 
вписан на 
19.05.2020 г. с 
Вх.рег.№ 
2636, Акт № 
154, тон 9, 
Дввхр 2653 на 
СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 223 от 
01.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

532
3 

6349 
03.09.2019 

6349 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Голямо Белово, 
п.к. 4473, ул. "Юндола" № 87, 
ет. 1, сграда № 1 в ПИ с 
идентификатор 
15802.504.244 по КККР на с. 
Голямо Белово, одобрени 
със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда с 
идентификатор 
15802.504.244.1.1(ед
но пет осем нула две 
точка пет нула четири 
точка две четири 
четири точка едно 
точка едно) по КККР 
на с. Голямо Белово 
с площ 108.20 
кв.м.(сто и осем кв.м. 
и двадесет кв.см) 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: за търговска 
дейност 
Брой нива на обекта: 
1(едно) 
Прилежащи части: 
второ ниво към 

3 623.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
14.05.2021 г., 
вписан с 
Вх.рег.№ 
3583 от 
14.05.2021 г., 
Акт № 27, том 
13, дввхр 
3581 на СВ - 
Пазарджик с 
купувач 
"АТМО" 
ЕООД 

Заповед 
№ 279 от 
25.05.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



фурна с площ 25.4 
кв.м.(двадесет и пет 
кв.м. и четиридесет 
кв.см.) 
Година на 
построяване на 
самостоятелният 
обект в сграда - 1948 
г.(хиляда 
деветстотин 
четиридесет и осма 
г.) 

532
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6350 
03.09.2019 

6350 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Голямо Белово, 
п.к. 4473, ул. "Юндола" № 87, 
ет. 1, сграда № 1 в ПИ с 
идентификатор 
15802.504.244 по КККР на с. 
Голямо Белово, одобрени 
със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма 

Самостоятелен обект 
в сграда с 
идентификатор 
15802.504.244.1.2(ед
но пет осем нула две 
точка пет нула четири 
точка две четири 
четири точка едно 
точка две) по КККР на 
с. Голямо Белово с 
площ 106.70 кв.м.(сто 
и шест кв.м. и 
седемдесет кв.см) 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: за търговска 
дейност 
Брой нива на обекта: 
1(едно) 
Година на 
построяване на 
самостоятелният 
обект в сграда - 1948 
г.(хиляда 
деветстотин 
четиридесет и осма 
г.) 

3 132.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
14.05.2021 г., 
вписан с 
Вх.рег.№ 
3583 от 
14.05.2021 г., 
Акт № 27, том 
13, дввхр 
3581 на СВ - 
Пазарджик с 
купувач 
"АТМО" 
ЕООД 

Заповед 
№ 278 от 
25.05.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

532
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6352 
03.10.2019 

6352 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к. 
4470, к.к. Топлата вода, ПИ с 
идентификатор 03592.505.16 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-2921-18.03.2019г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик, стар 
идентификатор - 
03592.505.1, номер по 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.505.16(нула 
три пет девет две 
точка пет нула пет 
точка едно шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 21 539 
кв.м.(двадесет и една 
хиляди петстотин 
тридесет и девет 

131 441.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 
Възникнал 
от :  AKT 
N:6327/16.
04.2019 



предходен план: 000116, 
парцел: I-116, за плувен 
комплекс 

кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
курортно-рекреацион
ен обект 
Сграда с 
идентификатор 
03592.505.16.1(нула 
три пет девет две 
точка пет нула пет 
точка едно шест 
точка едно) по КККР 
на гр. Белово със 
застроена площ 587 
кв.м.(петстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
В раздел 3 "ВИД И 
ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТА" текста 
"Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.505.16(нула 
три пет девет две 
точка пет нула пет 
точка едно шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 21 539 
кв.м.(двадесет и една 
хиляди петстотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
курортно-рекреацион
ен обект" 
в АКТ № 6327 от 
16.04.2019 г. да се 
чете както следва: 
"Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.505.16(нула 



три пет девет две 
точка пет нула пет 
точка едно шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 21 539 
кв.м.(двадесет и една 
хиляди петстотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
курортно-рекреацион
ен обект 
Сграда с 
идентификатор 
03592.505.16.1(нула 
три пет девет две 
точка пет нула пет 
точка едно шест 
точка едно) по КККР 
на гр. Белово със 
застроена площ 587 
кв.м.(петстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Брой етажи - 2 (два) 
Предназначение на 
сградата: за друг вид 
обществена сграда 
 
В раздел 6 
"ДАНЪЧНА ОЦЕНКА 
КЪМ МОМЕНТА НА 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА 
АКТА" текста 
"74 094.20 лв." 
 в Акт № 6327 от 
16.04.2019 г. следва 
да се  
"131 441.60 лв." 

532
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6353 
03.10.2019 

6353 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  Х-14, 
кв.10а по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово и Заповед № 

УПИ Х (десет) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 784 
кв.м.(седемстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) ведно с 

4 448.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
08.05.2020 г. с 
купувач 
Цветелина 

Заповед 
№ 222 от 
01.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 



438 от 13.12.2017 г. на кмета 
на община Белово за ЧИ 
ПУП - ПРЗ 

построената в него 
масивна сграда/вила/ 
със застроена площ 
35.8 кв.м.(тридесет и 
пет кв.м. и осемдесет 
кв. см.) 
Брой етажи - 1(един) 
Година на 
построяване - 1975 
г.(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и пета г.) 
 
В раздел 3 "ВИД И 
ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТА" текста 
"УПИ Х (десет) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 784 
кв.м.(седемстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.)" в Акт № 6255 
от 09.02.2018 г. да се 
чете както следва: 
"УПИ Х (десет) - 14 
(четиринадесет)  с 
площ 784 
кв.м.(седемстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) ведно с 
построената в него 
масивна сграда/вила/ 
със застроена площ 
35.8 кв.м.(тридесет и 
пет кв.м. и осемдесет 
кв. см.) 
Брой етажи - 1(един) 
Година на 
построяване - 1975 
г.(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и пета г.) 
 
В раздел 6 
"ДАНЪЧНА ОЦЕНКА 
НА ИМОТА КЪМ 
МОМЕНТА НА 
УТЕЪРЖДАВАНЕ НА 
АКТА"  текста "4 
045.40 лв." в Акт № 

ЗОС Димитрова, 
вписан на 
19.05.2020 г. с 
Вх.рег.№ 
2678, Акт 170, 
том 9, дввхр 
2673 на СВ - 
Пазарджик 

 
Възникнал 
от :  AKT 
N:6255/09.
02.2018 



6255 от 09.02.2018 г. 
да се чете както 
следва: 
"4 448.90 лв." 

532
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6354 
07.10.2019 

6354 гр. Белово,  общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ 
VIII-1386, кв. 13 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 485/1979 г. 

дворно място, 
състоящо се от 273 
кв.м./двеста 
седемдесет и три 
квадратни метра/, 
съставляващо УПИ 
VIII-1386/урегулиран 
поземлен имот - 
парцел осем, за имот 
номер хиляда триста 
осемдесет и шест/, 
ведно с построената 
в него масивна 
сграда, състояща се 
от  2/два/ етажа със 
застроена площ 87 
кв.м./осемдесет и 
седем квадратни 
метра/, като първия 
етаж е с площ 87 
кв.м./осемдесет и 
седем квадратни 
метра/ и се състои от 
2 /две/стая, а втория 
етаж е с площ 87 
кв.м. /осемдесет и 
седем квадратни 
метра/ и се състои от 
3/три/ стаи. 
Разгънатата площ на 
масивната жилищна 
сграда е 174 кв.м./сто 
седемдесет и четири 
квадратни метра/. 

1 310.00 лв. Възмездно 
отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя от 
10.01.1971 г. 
на Стойчо 
Георгиев 
Вощански 

    
 
Възникнал 
от :  AKT 
N:372/16.0
5.2006 

532
8 

6355 
22.11.2019 

6355 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Баните, ПИ с идентификатор 
03592.1.438 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
019001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.438(нула три 
пет девет две точка 
едно точка четири 
три осем) по КККР на 
гр. Белово с площ 
426  
кв.м.(четиристотин 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 

1 099.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

532
9 

6356 
22.11.2019 

6356 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Баните, ПИ с идентификатор 
03592.1.3011 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.483, номер по 
предходен план: 019046 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.3011(нула 
три пет девет две 
точка едно точка три 
нула едно едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 18  
кв.м.(осемнадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

46.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

533
0 

6357 
22.11.2019 

6357 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Баните, ПИ с идентификатор 
03592.1.3005 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.521, номер по 
предходен план: 019084 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.3005(нула 
три пет девет две 
точка едно точка три 
нула нула пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 19  
кв.м.(деветнадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

49.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

533 6358 6358 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 67.10 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



1 22.11.2019 Белово,  гр. Белово, м. 
Баните, ПИ с идентификатор 
03592.1.2992 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.528, номер по 
предходен план: 019091 

идентификатор 
03592.1.2992(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет девет две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 26  
кв.м.(двадесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

533
2 

6359 
22.11.2019 

6359 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Баните, ПИ с идентификатор 
03592.1.3028 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.576, номер по 
предходен план: 019139 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.3028(нула 
три пет девет две 
точка едно точка три 
нула две осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 17  
кв.м.(седемнадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

43.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

533
3 

6360 
22.11.2019 

6360 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Баните, ПИ с идентификатор 
03592.1.3020 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.577, номер по 
предходен план: 019140 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.3020(нула 
три пет девет две 
точка едно точка три 
нула две нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 17  
кв.м.(седемнадесет 
кв.м.) 
Трайно 

43.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

533
4 

6361 
22.11.2019 

6361 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Баните, ПИ с идентификатор 
03592.1.2982 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.578, номер по 
предходен план: 019141 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2982(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет осем две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 9 кв.м.(девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

23.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

533
5 

6362 
22.11.2019 

6362 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Баните, ПИ с идентификатор 
03592.1.2980 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.579, номер по 
предходен план: 019142 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2980(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет осем нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 23 
кв.м.(двадесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

59.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

533
6 

6363 
22.11.2019 

6363 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 

Поземлен имот с 
идентификатор 

54.20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
дарение с 

Заповед 
№ 161 от 



Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2842 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.586, номер по 
предходен план: 015004 

03592.1.2842(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем четири две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 21 
кв.м.(двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

533
7 

6364 
22.11.2019 

6364 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2843 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.586, номер по 
предходен план: 015004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2843(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем четири три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 25 
кв.м.(двадесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

64.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

533
8 

6365 
22.11.2019 

6365 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2849 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.596, номер по 
предходен план: 015014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2849(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем четири девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 8 кв.м.(осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 

 20,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

533
9 

6366 
22.11.2019 

6366 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2848 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.596, номер по 
предходен план: 015014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2848(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем четири осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 21 
кв.м.(двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

54.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

534
0 

6367 
22.11.2019 

6367 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2858 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.614, номер по 
предходен план: 015032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2858(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем пет осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 7 кв.м.(седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

18.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

534
1 

6368 
22.11.2019 

6368 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2880 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2880(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем осем нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 8 кв.м.(осем 

32.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



идентификатор - 
03592.1.666, номер по 
предходен план: 015084 

кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

общинската 
собственост 

на СВ - 
Пазарджик 

534
2 

6369 
22.11.2019 

6369 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2908 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.707, номер по 
предходен план: 015125 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2908(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет нула осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 5 кв.м.(пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

12.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

534
3 

6370 
22.11.2019 

6370 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2886 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.858, номер по 
предходен план: 015276 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2886(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем осем шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 628 
кв.м.(хиляда 
шестстотин двадесет 
и осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

4 200.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

534 6371 6371 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 8 828.80 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



4 22.11.2019 Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2870 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.859, номер по 
предходен план: 015277 

идентификатор 
03592.1.2870(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем седем нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3 422 кв.м.(три 
хиляди четиристотин 
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

534
5 

6372 
22.11.2019 

6372 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2871 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.859, номер по 
предходен план: 015277 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2871(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем седем едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 520 
кв.м.(хиляда 
петстотин и двадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

3 921.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

534
6 

6373 
22.11.2019 

6373 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2872 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.859, номер по 
предходен план: 015277 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2872(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем седем две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 349 
кв.м.(триста 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 

900.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

534
7 

6374 
22.11.2019 

6374 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2833 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.860, номер по 
предходен план: 015278 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2833(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем три три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 30 
кв.м.(тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

77.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

534
8 

6375 
02.12.2019 

6375 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2834 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.860, номер по 
предходен план: 015278 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2834(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем три четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 121 кв.м.(сто 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

312.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

534
9 

6376 
02.12.2019 

6376 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Миндела, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2921 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2921(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет две едно) по 

1 339.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.1110, номер по 
предходен план: 007122 

КККР на гр. Белово с 
площ 519 
кв.м.(петстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

 

535
0 

6377 
02.12.2019 

6377 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Миндела, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2928 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.1111, номер по 
предходен план: 007123 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2928(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет две осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 606 
кв.м.(шестстотин и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

1 563.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

535
1 

6378 
02.12.2019 

6378 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Миндела, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2930 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.1111, номер по 
предходен план: 007123 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2930(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет три нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 42 
кв.м.(четиридесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 

108.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

535
2 

6379 
02.12.2019 

6379 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2790 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.1995, номер по 
предходен план: 014027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2790(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
седем девет нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 189 кв.м.(сто 
осемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

487.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

535
3 

6380 
02.12.2019 

6380 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2757 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2072, номер по 
предходен план: 014104 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2757(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
седем пет седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 22 
кв.м.(двадесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

56.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

535
4 

6381 
02.12.2019 

6381 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2758 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2758(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
седем пет осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 27 

69.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



идентификатор - 
03592.1.2072, номер по 
предходен план: 014104 

кв.м.(двадесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

общинската 
собственост 

на СВ - 
Пазарджик 

535
5 

6382 
02.12.2019 

6382 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2809 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2073, номер по 
предходен план: 014105 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2809(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем нула девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 483 
кв.м.(четиристотин 
осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

1956.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

535
6 

6383 
02.12.2019 

6383 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2810 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2073, номер по 
предходен план: 014105 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2810(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем дно нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 393 
кв.м.(триста 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

1 013.90лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

535
7 

6384 
02.12.2019 

6384 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 

Поземлен имот с 
идентификатор 

216.70 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
дарение с 

Заповед 
№ 161 от 



Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2811 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2073, номер по 
предходен план: 014105 

03592.1.2811(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем едно едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 84 
кв.м.(осемдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

535
8 

6385 
02.12.2019 

6385 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2662 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2146, номер по 
предходен план: 013067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2662(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест шест две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 15 
кв.м.(петнадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

38.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

535
9 

6386 
02.12.2019 

6386 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2663 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2146, номер по 
предходен план: 013067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2663(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест шест три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 212 
кв.м.(двеста и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

547.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

536
0 

6387 
02.12.2019 

6387 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2664 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2146, номер по 
предходен план: 013067 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2664(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест шест четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 60 
кв.м.(шестдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

154.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

536
1 

6388 
02.12.2019 

6388 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2696 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2148, номер по 
предходен план: 013069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2696(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест девет шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 161 кв.м.(сто 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

415.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

536
2 

6389 
02.12.2019 

6389 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2697 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2697(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест девет седем) по 

46.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2148, номер по 
предходен план: 013069 

КККР на гр. Белово с 
площ 18 
кв.м.(осемнадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

 

536
3 

6390 
02.12.2019 

6390 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2251 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
000394 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2251(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
две пет едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 750 
кв.м.(седемстотин и 
петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

1935.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

536
4 

6391 
02.12.2019 

6391 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2611 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2252, номер по 
предходен план: 000395 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2611(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест едно едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 126 кв.м.(сто 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 

325.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



движение и 
транспорт 

536
5 

6392 
02.12.2019 

6392 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2618 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2254, номер по 
предходен план: 000396 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2618(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест едно осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 439 
кв.м.(четиристотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

1 132.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

536
6 

6393 
02.12.2019 

6393 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2619 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2254, номер по 
предходен план: 000396 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2619(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест едно девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 148 
кв.м.(хиляда сто 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

2 961.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

536
7 

6394 
02.12.2019 

6394 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2666 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2666(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест шест шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 606 

1 563.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



идентификатор - 
03592.1.2263, номер по 
предходен план: 000243 

кв.м.(шестстотин и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

общинската 
собственост 

на СВ - 
Пазарджик 

536
8 

6395 
09.12.2019 

6395 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2667 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2263, номер по 
предходен план: 000243 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2667(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест шест седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 191 кв.м.(сто 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

492.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

536
9 

6396 
09.12.2019 

6396 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2677 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2264, номер по 
предходен план: 000244 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2677(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест седем седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 6 кв.м.(шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

15.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   не е 
описан в 
Договора 
 

537 6397 6397 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 18.10 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



0 09.12.2019 Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2678 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2264, номер по 
предходен план: 000244 

идентификатор 
03592.1.2678(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест седем осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 7 кв.м.(седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

537
1 

6398 
09.12.2019 

6398 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2672 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2269, номер по 
предходен план: 000255 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2672(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест седем две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 179 кв.м.(сто 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

461.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

537
2 

6399 
09.12.2019 

6399 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2673 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2269, номер по 
предходен план: 000255 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2673(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест седем три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 37 
кв.м.(тридесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 

95.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

537
3 

6400 
09.12.2019 

6400 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2675 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2269, номер по 
предходен план: 000255 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2675(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест седем пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 384 
кв.м.(триста 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

990.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

537
4 

6401 
09.12.2019 

6401 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  ПИ с 
идентификатор 03592.1.2738 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2273, номер по 
предходен план: 000259 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2738(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
седем три осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 583 
кв.м.(хиляда 
петстотин осемдесет 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

4 084,10лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

537
5 

6402 
09.12.2019 

6402 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2740 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2740(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
седем четири нула) 

214,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2274, номер по 
предходен план: 000260 

по КККР на гр. Белово 
с площ 83 
кв.м.(осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

 

537
6 

6403 
09.12.2019 

6403 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2925 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2324, номер по 
предходен план: 000310 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2925(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет две пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 646 
кв.м.(хиляда 
шестстотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

4 246.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

537
7 

6404 
09.12.2019 

6404 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  ПИ с 
идентификатор 03592.1.2926 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2324, номер по 
предходен план: 000310 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2926(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет две шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 91 
кв.м.(деветдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 

234.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване: за линии 
на релсов транспорт 

537
8 

6405 
09.12.2019 

6405 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Миндела, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2923 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2331, номер по 
предходен план: 000317 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2923(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет две три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 45 
кв.м.(четиридесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

116.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

537
9 

6406 
09.12.2019 

6406 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Могилата, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2956 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2332, номер по 
предходен план: 000318 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2956(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет пет шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 617 
кв.м.(шестстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

1 591.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

538
0 

6407 
09.12.2019 

6407 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Башлъците, ПИ с 
идентификатор 03592.1.3045 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.3045(нула 
три пет девет две 
точка едно точка три 
нула четири пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 кв.м.(един 

2.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



идентификатор - 
03592.1.1390, 03592.1.2333, 
03592.1.1352, номер по 
предходен план: 000319 

кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за 
съоръжение на 
електропровод 

общинската 
собственост 

на СВ - 
Пазарджик 

538
1 

6408 
09.12.2019 

6408 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Башлъците, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2962 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2333, номер по 
предходен план: 000319 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2962(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет шест две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 кв.м.(един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за 
съоръжение на 
електропровод 

2.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

538
2 

6409 
09.12.2019 

6409 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  ПИ с 
идентификатор 03592.1.2742 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2346, номер по 
предходен план: 000332 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2742(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
седем четири две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 561 
кв.м.(петстотин 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

1 447,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

538
3 

6410 
09.12.2019 

6410 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2797 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2797(нула 

203,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 



по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2347, номер по 
предходен план: 000333 

три пет девет две 
точка едно точка две 
седем девет седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 79 
кв.м.(седемдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

538
4 

6411 
09.12.2019 

6411 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2798 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2347, номер по 
предходен план: 000333 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2798(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
седем девет осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 396 
кв.м.(триста 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

1021,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

538
5 

6412 
09.12.2019 

6412 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2914 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2366, номер по 
предходен план: 000353 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2914 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет едно четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1 651 
кв.м.(хиляда 
шестстотин петдесет 
и един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

4 259.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

538
6 

6413 
09.12.2019 

6413 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2915 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2366, номер по 
предходен план: 000353 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2915(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет едно пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 29 
кв.м.(двадесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

74.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

538
7 

6414 
09.12.2019 

6414 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2995 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2345, 03592.1.2368, 
номер по предходен план: 
000355 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2995(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет девет пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 7 718 
кв.м.(седем хиляди 
седемстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

19 912.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

538
8 

6415 
13.12.2019 

6415 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2996 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2996(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет девет шест) по 

2 461.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 



директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2368, номер по 
предходен план: 000355 

КККР на гр. Белово с 
площ 954 
кв.м.(деветстотин 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

 

538
9 

6416 
13.12.2019 

6416 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2997 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2368, номер по 
предходен план: 000355 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2997(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
девет девет седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1243 
кв.м.(хиляда двеста 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

3 206.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

539
0 

6417 
13.12.2019 

6417 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Баните, ПИ с идентификатор 
03592.1.3036 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2374, номер по 
предходен план: 000361 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.3036(нула 
три пет девет две 
точка едно точка три 
нула три шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 20 
кв.м.(двадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 

51.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

539
1 

6418 
13.12.2019 

6418 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Баните, ПИ с идентификатор 
03592.1.3044 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.1.2375, номер по 
предходен план: 000362 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.3044(нула 
три пет девет две 
точка едно точка три 
нулачетири четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 24 
кв.м.(двадесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

61.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

539
2 

6419 
13.12.2019 

6419 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ил. 
"Барон Хирш",  ПИ с 
идентификатор 03592.501.68 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК,  стар 
идентификатор - 
03592.501.4, номер по 
предходен план: няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.68(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка шест осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 649 
кв.м.(шестстотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

4 186.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

539
3 

6420 
13.12.2019 

6420 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ил. 
"Барон Хирш",  ПИ с 
идентификатор 03592.501.7 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.7(нула три 
пет девет две точка 
пет нула едно точка 
седем) по КККР на гр. 

535.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, измен. със 
Заповед 
КД-14-13-216/26.07.2012 г. на 
Началника на 
СГКК-Пазарджик, стар 
идентификатор - 
03592.501.2133, номер по 
предходен план: няма 

Белово с площ 83 
кв.м.(осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

 

539
4 

6421 
13.12.2019 

6421 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Отец Паисий" № 4,  ПИ с 
идентификатор 
03592.501.950 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
950, квартал 72, парцел I 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.950(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка девет пет нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 543 
кв.м.(петстотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 
Сграда с 
идентификатор 
03592.501.950.1(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка девет пет нула 
точка едно) със 
застроена площ 39 
кв.м.(тридесет и 
девет кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
селскостопанска 
сграда 
Година на 
построяване: 1930 г. 
(хиляда деветстотин 
и тридесета год.) 
Сграда с 
идентификатор 

9 690.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



03592.501.950.2(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка девет пет нула 
точка две) със 
застроена площ 80 
кв.м.(осемдесет 
кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
жилищна сграда - 
еднофамилна 
Година на 
построяване: 1930 г. 
(хиляда деветстотин 
и тридесета год.) 

539
5 

6422 
13.12.2019 

6422 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Освобождение",  ПИ с 
идентификатор 03592.502.89 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.502.9614, номер по 
предходен план:няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.89(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка осем девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 3 кв.м.(три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

19.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

539
6 

6423 
13.12.2019 

6423 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Барон Хирш",  ПИ с 
идентификатор 03592.501.77 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.501.1590, номер по 
предходен план:1590, 
квартал 73, парцел IV 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.77(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка седем седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 5 516 
кв.м.(пет хиляди 
петстотин и 
шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 

35 578.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване: за линии 
на релсов транспорт 

539
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6424 
13.12.2019 

6424 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Барон Хирш",  ПИ с 
идентификатор 03592.501.76 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.501.1590, номер по 
предходен план:1590, 
квартал 73, парцел IV 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.76(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка седем шест) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 2 кв.м.(два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

12.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

539
8 

6425 
13.12.2019 

5425 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Освобождение",  ПИ с 
идентификатор 03592.501.40 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.501.1601, номер по 
предходен план: няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.40(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка четири нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 850 
кв.м.(осемстотин и 
петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

5 482.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

539
9 

6426 
13.12.2019 

6426 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Захари Стоянов",  ПИ с 
идентификатор 03592.501.45 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.501.2136, номер по 
предходен план:няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.45(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка четири пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 31 
кв.м.(тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

200.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

540
0 

6427 
13.12.2019 

6427 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Барон Хирш",  ПИ с 
идентификатор 03592.501.57 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.501.9581, номер по 
предходен план: няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.57(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка пет седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 424 
кв.м.(четиристотин 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

2 734.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

540
1 

6428 
13.12.2019 

6428 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Отец Паисий",  ПИ с 
идентификатор 03592.501.61 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.501.9583, номер по 
предходен план:няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.61(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка шест едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 125 кв.м.(сто 
двадесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

806.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

540
2 

6429 
13.12.2019 

6429 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Отец Паисий",  ПИ с 
идентификатор 03592.501.62 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.62(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка шест две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 193 кв.м.(сто 
деветдесет и три 

1 244.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



03592.501.9583, номер по 
предходен план:няма 

кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

собственост Пазарджик 

540
3 

6430 
13.12.2019 

6430 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Барон Хирш",  ПИ с 
идентификатор 03592.501.83 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.501.9587, номер по 
предходен план:няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.83(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка осем три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 6 кв.м.(шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

34.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

540
4 

6431 
13.12.2019 

6431 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Барон Хирш",  ПИ с 
идентификатор 03592.501.82 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.501.9587, номер по 
предходен план:няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.82(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка осем две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 215 
кв.м.(двеста и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

1 386.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

540
5 

6432 
13.12.2019 

6432 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Освобождение",  ПИ с 
идентификатор 
03592.502.103 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.103(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула три) 

1 606.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.502.13, номер по 
предходен план: квартал 64, 
парцел Х 

по КККР на гр. Белово 
с площ 249 
кв.м.(двеста 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

 

540
6 

6433 
13.12.2019 

6433 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Освобождение",  ПИ с 
идентификатор 
03592.502.101 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.502.9093, номер по 
предходен план: няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.101(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 275 
кв.м.(двеста 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

1 773.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

540
7 

6434 
13.12.2019 

6434 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Освобождение",  ПИ с 
идентификатор 03592.502.87 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.502.9614, номер по 
предходен план: няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.87(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка осем седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 30 
кв.м.(тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

193.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

540 6435 6435 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 296.70 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



8 13.12.2019 Белово,  гр. Белово, ул. 
"Освобождение",  ПИ с 
идентификатор 03592.502.88 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
03592.502.9614, номер по 
предходен план: няма 

идентификатор 
03592.502.88(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка осем осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 46 
кв.м.(четиридесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

дарение с 
Вх.рег.№ 
1950 от 
09.04.2020 г., 
Акт № 73, том 
7, 
дв.вх.р.1947 
на СВ - 
Пазарджик 

№ 161 от 
05.05.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

540
9 

6441 
25.02.2020 

6441 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, ул. 
"Невен" № 14,  ПИ с 
идентификатор 
03592.503.456 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
456, квартал: 79, парцел: IX 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.456(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка четири пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 624 
кв.м.(шестстотин 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията:урбаниз
ирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

4 937.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба 
от23.03.2021 
г. с Вх.№ 
2399, Акт № 
190, том 8, 
дв.вх.р. 2390 
на СВ - 
Пазарджик с 
купувач 
Гергана 
Цветанова 

Заповед 
№ 228 от 
16.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

541
0 

6442 
09.03.2020 

6442 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ IX-128, 
кв. 17 по ПУП на с. 
Габровица - одобрен със 
Заповед № 248/1998 г. 

УПИ IX(девет)-128 
(сто двадесет и осем)  
с площ 425 кв.м. 
(четиристотин 
двадесет и пет кв.м.) 

938.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

541
1 

6443 
09.03.2020 

6443 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ III-136, 
кв. 18 по ПУП на с. 
Габровица - одобрен със 
Заповед № 248/1998 г. 

УПИ III(три)-136 (сто 
тридесет и шест)  с 
площ 440 кв.м. 
(четиристотин и 
четиридесет кв.м.) 

971.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

    
 



Закона за 
общинска 
собственост 

541
2 

6444 
09.03.2020 

6444 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
XXVII-143, кв. 18 по ПУП на с. 
Габровица - одобрен със 
Заповед № 248/1998 г. 

УПИ XXVII(двадесет 
и седем)-143 (сто 
четиридесет и три)  с 
площ 478 кв.м. 
(четиристотин 
седемдесет и осем 
кв.м.) 

1 055.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

541
3 

6445 
27.03.2020 

6445 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Сестримо, м. 
Видните, п.к. 4469, ПИ с 
идентификатор 66319.4.280 
по КККР на с. Сестримо, 
одобрени със Заповед РД - 
18-120/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
66319.4.174, номер по 
предходен план: 000080 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.4.280(шест 
шест три едно девет 
точка четири точка 
две осем нула) по 
КККР на с. Сестримо 
с площ 1 543 
кв.м.(хиляда 
петстотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за 
кръстовище 

2 962.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

541
4 

6446 
27.03.2020 

6446 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Сестримо, м. 
Видните, п.к. 4469, ПИ с 
идентификатор 66319.4.287 
по КККР на с. Сестримо, 
одобрени със Заповед РД - 
18-120/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
66319.4.174, номер по 
предходен план: 000087 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.4.287(шест 
шест три едно девет 
точка четири точка 
две осем седем) по 
КККР на с. Сестримо 
с площ 2 673 
кв.м.(две хиляди 
шестстотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 

5 132.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване: за 
кръстовище 

541
5 

6447 
27.03.2020 

6447 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Сестримо, м. 
Карагьол, п.к. 4469, ПИ с 
идентификатор 66319.1.322 
по КККР на с. Сестримо, 
одобрени със Заповед РД - 
18-120/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 66319.1.2, 
66319.1.22, номер по 
предходен план: 001022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.1.322(шест 
шест три едно девет 
точка едно точка три 
две две) по КККР на 
с. Сестримо с площ 
15 713 
кв.м.(петнадесет 
хиляди седемстотин 
и тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

30 169.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

541
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6448 
27.03.2020 

6448 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Сестримо, п.к. 
4469, ПИ с идентификатор 
66319.1.321 по КККР на с. 
Сестримо, одобрени със 
Заповед РД - 
18-120/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 66319.1.2, 
номер по предходен план: 
няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.1.321(шест 
шест три едно девет 
точка едно точка три 
две едно) по КККР на 
с. Сестримо с площ 1 
880 кв.м.(хиляда 
осемстотин и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

3 609.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

541
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6449 
27.03.2020 

6449 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Сестримо, м. 
Криви дол, п.к. 4469, ПИ с 
идентификатор 66319.2.1 по 
КККР на с. Сестримо, 
одобрени със Заповед РД - 
18-120/20.02.2019 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.2.1(шест шест 
три едно девет точка 
две точка едно) по 
КККР на с. Сестримо 
с площ 2 636 

5 061.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
002001 

кв.м.(две хиляди 
шестстотин тридесет 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за ремонт 
и поддържане на 
транспортни 
средства 

Закона за 
общинската 
собственост 

том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

541
8 

6450 
27.03.2020 

6450 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Сестримо, м. 
Средна чукара, п.к. 4469, ПИ 
с идентификатор 
66319.2.234 по КККР на с. 
Сестримо, одобрени със 
Заповед РД - 
18-120/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 66319.2.4, 
номер по предходен план: 
002034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.2.234(шест 
шест три едно девет 
точка две точка едно 
две три четири) по 
КККР на с. Сестримо 
с площ 1 636 
кв.м.(хиляда 
шестстотин тридесет 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за ремонт 
и поддържане на 
транспортни 
средства 

3 141.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

541
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6451 
27.03.2020 

6451 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Сестримо, м. 
Друма, п.к. 4469, ПИ с 
идентификатор 66319.4.253 
по КККР на с. Сестримо, 
одобрени със Заповед РД - 
18-120/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 66319.4.27, 
номер по предходен план: 
004053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.4.253(шест 
шест три едно девет 
точка четири точка 
две пет три) по КККР 
на с. Сестримо с 
площ 180 кв.м.(сто и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 

345.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

542
0 

6452 
27.03.2020 

6452 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Сестримо, м. 
Друма, п.к. 4469, ПИ с 
идентификатор 66319.4.44 
по КККР на с. Сестримо, 
одобрени със Заповед РД - 
18-120/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
004044 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.4.44(шест 
шест три едно девет 
точка четири точка 
четири четири) по 
КККР на с. Сестримо 
с площ 50 
кв.м.(петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

96.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

542
1 

6453 
27.03.2020 

6453 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
ПИ с идентификатор 
48903.11.646 по КККР на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
48903.11.608, номер по 
предходен план: 000608 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.11.646(четири 
осем девет нула три 
точка едно едно 
точка шест четири 
шест) по КККР на 
с.Момина Клисура с 
площ 217 
кв.м.(двеста и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

416.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

542
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6454 
27.03.2020 

6454 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
ПИ с идентификатор 
48903.32.567 по КККР на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.32.567(четири 
осем девет нула три 
точка три две точка 
пет шест седем) по 
КККР на с.Момина 
Клисура с площ 80 
кв.м.(осемдесет 

153.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



48903.32.565, номер по 
предходен план: 000565 

кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

собственост Пазарджик 

542
3 

6455 
27.03.2020 

6455 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
ПИ с идентификатор 
48903.32.568 по КККР на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
48903.32.565, номер по 
предходен план: 000565 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.32.568(четири 
осем девет нула три 
точка три две точка 
пет шест осем) по 
КККР на с.Момина 
Клисура с площ 267 
кв.м.(двеста 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

512.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

542
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6456 
27.03.2020 

6456 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Горен друм, ПИ с 
идентификатор 48903.24.564 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
48903.24.549, номер по 
предходен план: 000549 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.24.564(четири 
осем девет нула три 
точка две четири 
точка пет шест 
четири) по КККР на 
с.Момина Клисура с 
площ 686 
кв.м.(шестстотин 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за път от 
републиканската 

1 317.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



пътна мрежа 

542
5 

6457 
27.03.2020 

6457 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Поличката, ПИ с 
идентификатор 48903.24.566 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
48903.24.547, номер по 
предходен план: 000547 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.24.566(четири 
осем девет нула три 
точка две четири 
точка пет шест шест) 
по КККР на с.Момина 
Клисура с площ 42 
кв.м.(четиридесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за път от 
републиканската 
пътна мрежа 

80.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

542
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6458 
27.03.2020 

6458 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Горен друм, ПИ с 
идентификатор 48903.84.512 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
48903.84.10, номер по 
предходен план: 084010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.84.512(четири 
осем девет нула три 
точка осем четири 
точка пет едно две) 
по КККР на с.Момина 
Клисура с площ 75 
кв.м.(седемдесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

144.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

542
7 

6459 
27.03.2020 

6459 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Горен друм, ПИ с 
идентификатор 48903.84.511 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.84.511(четири 
осем девет нула три 
точка осем четири 
точка пет едно едно) 
по КККР на с.Момина 
Клисура с площ 752 
кв.м.(седемстотин 
петдесет и два кв.м.) 

1 443.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



48903.84.10, номер по 
предходен план: 084010 

Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

542
8 

6460 
27.03.2020 

6460 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Горен друм, ПИ с 
идентификатор 48903.34.199 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
48903.34.18, номер по 
предходен план: 034018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.34.199(четири 
осем девет нула три 
точка три четири 
точка едно девет 
девет) по КККР на 
с.Момина Клисура с 
площ 190 кв.м.(сто и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

364.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

542
9 

6461 
27.03.2020 

6461 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Горен друм, ПИ с 
идентификатор 48903.34.198 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
48903.34.18, номер по 
предходен план: 034018 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.34.198(четири 
осем девет нула три 
точка три четири 
точка едно девет 
осем) по КККР на 
с.Момина Клисура с 
площ 54 
кв.м.(петдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

103.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

543
0 

6462 
27.03.2020 

6462 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Горен друм, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.32.570(четири 

1 071.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
дарение със 
страна 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 



идентификатор 48903.32.570 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 48903.32.2, 
номер по предходен план: 
032002 

осем девет нула три 
точка три две точка 
пет седем нула) по 
КККР на с.Момина 
Клисура с площ 558 
кв.м.(петстотин 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

543
1 

6463 
27.03.2020 

6443 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Горен друм, ПИ с 
идентификатор 48903.31.8 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
031008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.31.8(четири 
осем девет нула три 
точка три едно точка 
осем) по КККР на 
с.Момина Клисура с 
площ 63 
кв.м.(шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

121.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

543
2 

6464 
27.03.2020 

6464 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Горен друм, ПИ с 
идентификатор 48903.29.554 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
48903.29.11, номер по 
предходен план: 029011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.29.554(четири 
осем девет нула три 
точка две девет точка 
пет пет четири) по 
КККР на с.Момина 
Клисура с площ 13 
кв.м.(тринадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 

25.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване: за път от 
републиканската 
пътна мрежа 

543
3 

6465 
27.03.2020 

6465 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Валово лозе, ПИ с 
идентификатор 48903.25.196 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 48903.25.9, 
номер по предходен план: 
025009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.25.196(четири 
осем девет нула три 
точка две пет точка 
едно деет шест) по 
КККР на с.Момина 
Клисура с площ 13 
кв.м.(тринадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

25.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

543
4 

6466 
27.03.2020 

6466 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Поличката, ПИ с 
идентификатор 48903.24.572 
по КККР на с. Момина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 48903.24.3, 
номер по предходен план: 
024003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.24.572(четири 
осем девет нула три 
точка две четири 
точка пет седен две) 
по КККР на с.Момина 
Клисура с площ 26 
кв.м.(двадесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за път от 
републиканската 
пъна мрежа 

49.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

543
5 

6467 
27.03.2020 

6467 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Стопански двор, ПИ с 
идентификатор 
48903.180.670 по КККР на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.180.670(четир
и осем девет нула 
три точка едно осем 
нула точка шест 
седем нула) по КККР 
на с.Момина Клисура 
с площ 1 кв.м.(един 
кв.м.) 

1.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



48903.180.661, номер по 
предходен план: 000661 

Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за 
съоръжение на 
електропровод 

543
6 

6468 
27.03.2020 

6468 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Момина Клисура, 
м. Стопански двор, ПИ с 
идентификатор 
48903.180.671 по КККР на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед РД - 
18-119/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
48903.180.661, номер по 
предходен план: 000661 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.180.671(четир
и осем девет нула 
три точка едно осем 
нула точка шест 
седем едно) по КККР 
на с.Момина Клисура 
с площ 839 
кв.м.(осемстотин 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

1 610.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

543
7 

6469 
27.03.2020 

6469 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Бела вода, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.35.173 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.35.7, 
номер по предходен план: 
035007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.35.173 (едно 
четири едно шест три 
точка три пет точка 
едно седем три) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 5 147  
кв.м.(пет  сто 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

6 794.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



543
8 

6470 
27.03.2020 

6470 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица,м. 
Бела вода, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.35.174 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.35.7, 
номер по предходен план: 
035007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.35.174 (едно 
четири едно шест три 
точка три пет точка 
едно седем четири) 
по КККР на с. 
Габровица с площ 
782 
кв.м.(седемстотин 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

1 032.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

543
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6471 
27.03.2020 

3 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица,м. 
Попова лъка, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 
14163.26.9915 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.26.78, номер по 
предходен план: 026078 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.26.9915 (едно 
четири едно шест три 
точка две шест точка 
девет девет едно 
пет) по КККР на с. 
Габровица с площ 
248 кв.м.(двеста 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

327.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

544
0 

6472 
27.03.2020 

6472 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица,м. 
Попова лъка, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 
14163.26.9916 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.26.9916 (едно 
четири едно шест три 
точка две шест точка 
девет девет едно 
шест) по КККР на с. 
Габровица с площ 
412 

543.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



идентификатор - 
14163.26.78, номер по 
предходен план: 026078 

кв.м.(четиристотин и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

собственост Пазарджик 

544
1 

6473 
27.03.2020 

6473 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, п.к. 
4467, ПИ с идентификатор 
14163.26.9906 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.26.76, номер по 
предходен план: 026076 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.26.9906 (едно 
четири едно шест три 
точка две шест точка 
девет девет нула 
шест) по КККР на с. 
Габровица с площ 
109 кв.м.(сто и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

143.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

544
2 

6474 
27.03.2020 

6474 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Попова лъка, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.23.123 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.23.32, номер по 
предходен план: 023032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.23.123 (едно 
четири едно шест три 
точка две три точка 
едно две три) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 818 
кв.м.(осемстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

1 079.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

544
3 

6475 
27.03.2020 

6475 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 

Поземлен имот с 
идентификатор 

81.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
дарение със 

Заповед 
№ 264 от 



Койлото, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.23.118 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.23.26, номер по 
предходен план: 023029 

14163.23.118 (едно 
четири едно шест три 
точка две три точка 
едно едно осем) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 45 
кв.м.(четиридесет и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

544
4 

6476 
27.03.2020 

6476 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Койлото, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.23.119 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.23.29, номер по 
предходен план: 023029 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.23.119 (едно 
четири едно шест три 
точка две три точка 
едно едно девет) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 4 кв.м.(четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

5.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

544
5 

6477 
27.03.2020 

6477 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Попова лъка, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.23.116 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.23.26, номер по 
предходен план: 023026 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.23.116 (едно 
четири едно шест три 
точка две три точка 
едно едно шест) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 4 кв.м.(четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 

5.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

544
6 

6478 
27.03.2020 

6478 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Койлото, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.23.114 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.23.24, номер по 
предходен план: 023024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.23.114 (едно 
четири едно шест три 
точка две три точка 
едно едно четири) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 280 
кв.м.(двеста и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

369.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

544
7 

6479 
27.03.2020 

6479 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Койлото, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.23.113 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.23.24, номер по 
предходен план: 023024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.23.113 (едно 
четири едно шест три 
точка две три точка 
едно едно три) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 145 кв.м.(сто 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

191.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

544
8 

6480 
27.03.2020 

6480 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Койлото, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.23.102 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.23.102 (едно 
четири едно шест три 
точка две три точка 
едно нула две) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 6 320 

8 342.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



идентификатор - 
14163.23.17, номер по 
предходен план: 023017 

кв.м.(шест хиляди 
триста и двадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

общинската 
собственост 

3564 на СВ - 
Пазарджик 

544
9 

6481 
27.03.2020 

6481 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Койлото, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.23.100 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.23.16, номер по 
предходен план: 023016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.23.100 (едно 
четири едно шест три 
точка две три точка 
едно нула нула) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 110 кв.м.(сто 
и десет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

198.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

545
0 

6482 
27.03.2020 

6482 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Койлото, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.23.99 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.23.16, номер по 
предходен план: 023016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.23.99 (едно 
четири едно шест три 
точка две три точка 
девет девет) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 328 
кв.м.(триста 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

433.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

545
1 

6483 
27.03.2020 

6483 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Койлото, п.к. 4467, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.23.98 (едно 

254.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Договор за 
дарение със 
страна 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 



идентификатор 14163.23.98 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.23.16, номер по 
предходен план: 023016 

четири едно шест три 
точка две три точка 
девет осем) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 193 кв.м.(сто 
деветдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

545
2 

6484 
27.03.2020 

6484 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Друма, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.16.262 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.16.2, 
номер по предходен план: 
016002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.16.262 (едно 
четири едно шест три 
точка едно шест 
точка две шест две) 
по КККР на с. 
Габровица с площ 18 
кв.м.(осемнадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: горска 
Начин на трайно 
ползване: блато 

23.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

545
3 

6485 
27.03.2020 

6485 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Устето, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.15.65 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.15.34, номер по 
предходен план: 015034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.15.65 (едно 
четири едно шест три 
точка едно пет точка 
шест пет) по КККР на 
с. Габровица с площ 
1 257 кв.м.(хиляда 
двеста петдесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 

1 659.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



транспорт 

545
4 

6486 
27.03.2020 

6486 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Устето, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.15.66 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.15.34, номер по 
предходен план: 015034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.15.66 (едно 
четири едно шест три 
точка едно пет точка 
шест шест) по КККР 
на с. Габровица с 
площ  554 
кв.м.(петстотин 
петдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

718.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

545
5 

6487 
27.03.2020 

6487 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Устето, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.15.28 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
015028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.15.28 (едно 
четири едно шест три 
точка едно пет точка  
две осем) по КККР на 
с. Габровица с площ  
210 кв.м.(двеста и 
десет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

277.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

545
6 

6488 
27.03.2020 

6488 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Устето, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.15.16 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
015016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.15.16 (едно 
четири едно шест три 
точка едно пет точка  
едно шест) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 1 214 
кв.м.(хиляда двеста и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 

1 602.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

545
7 

6489 
27.03.2020 

6489 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Устето, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.15.40 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.15.2, 
номер по предходен план: 
015002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.15.40 (едно 
четири едно шест три 
точка едно пет точка  
четири нула) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 278 
кв.м.(двеста 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

367.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

545
8 

6490 
27.03.2020 

6490 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Поличката, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.14.47 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.14.12, номер по 
предходен план: 014012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.14.47 (едно 
четири едно шест три 
точка едно четири 
точка  четири седем) 
по КККР на с. 
Габровица с площ 
233 кв.м.(двеста 
тридесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

307.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



545
9 

6491 
27.03.2020 

6491 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Поличката, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.14.48 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.14.12, номер по 
предходен план: 014012 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.14.48 (едно 
четири едно шест три 
точка едно четири 
точка  четири осем) 
по КККР на с. 
Габровица с площ 
196 кв.м.(сто 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

258.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

546
0 

6492 
27.03.2020 

6492 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Поличката, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.14.34 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.14.4, 
номер по предходен план: 
014004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.14.34 (едно 
четири едно шест три 
точка едно четири 
точка три четири) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 1 161 
кв.м.(хиляда сто 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

1 532.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

546
1 

6493 
27.03.2020 

6493 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Поличката, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.14.33 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.14.4, 
номер по предходен план: 
014004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.14.33 (едно 
четири едно шест три 
точка едно четири 
точка три три) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 77 
кв.м.(седемдесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

101.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

546
2 

6494 
27.03.2020 

6494 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Поличката, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.14.32 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.14.4, 
номер по предходен план: 
014004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.14.32 (едно 
четири едно шест три 
точка едно четири 
точка три две) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 473 
кв.м.(четиристотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

 624.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

546
3 

6495 
27.03.2020 

6495 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Базака, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.13.61 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.13.45, номер по 
предходен план: 013045 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.13.61 (едно 
четири едно шест три 
точка едно три точка 
шест едно) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 627 
кв.м.(шестстотин 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

827.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

546
4 

6496 
27.03.2020 

6496 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 

Поземлен имот с 
идентификатор 

380.20 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
дарение със 

Заповед 
№ 264 от 



м.Геренето, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.11.98 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.11.39, номер по 
предходен план: 011039 

14163.11.98 (едно 
четири едно шест три 
точка едно едно 
точка девет осем) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 288 
кв.м.(двеста 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за местен 
път 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

546
5 

6497 
27.03.2020 

6497 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Геренето, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.11.97 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.11.39, номер по 
предходен план: 011039 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.11.97 (едно 
четири едно шест три 
точка едно едно 
точка девет седем) 
по КККР на с. 
Габровица с площ 
791 
кв.м.(седемстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за местен 
път 

1 044.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

546
6 

6498 
27.03.2020 

6498 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Геренето, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.11.93 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.11.35, номер по 
предходен план: 011035 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.11.93 (едно 
четири едно шест три 
точка едно едно 
точка девет три) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 333 
кв.м.(триста тридесет 
и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

439.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за местен 
път 

546
7 

6499 
27.03.2020 

6499 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, 
м.Геренето, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.11.88 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.11.24, номер по 
предходен план: 011024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.11.88 (едно 
четири едно шест три 
точка едно едно 
точка осем осем) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 51 
кв.м.(петдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за местен 
път 

67.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

546
8 

6500 
27.03.2020 

6500 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Серевица, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.10.146 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.10.50, номер по 
предходен план: 010050 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.146 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно четири шест) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 328 
кв.м.(триста 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

433.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

546
9 

6501 
27.03.2020 

6501 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Серевица, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.10.145 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.145 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно четири пет) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 177 кв.м.(сто 

233.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



идентификатор - 
14163.10.50, номер по 
предходен план: 010050 

седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

общинската 
собственост 

3564 на СВ - 
Пазарджик 

547
0 

6502 
27.03.2020 

6502 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Серевица, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.10.144 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.10.50, номер по 
предходен план: 010050 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.144 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно четири четири) 
по КККР на с. 
Габровица с площ 37 
кв.м.(тридесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

48.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

547
1 

6503 
27.03.2020 

6503 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Серевица, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.10.134 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.10.43, номер по 
предходен план: 010043 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.134 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно три четири) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 87 
кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

114.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



547
2 

6504 
27.03.2020 

6504 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, п.к. 
4467, ПИ с идентификатор 
14163.10.135 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
02-15-97/02.05.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.10.43, номер по 
предходен план: 010043 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.135 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно три пет) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 127 кв.м.(сто 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

167.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

547
3 

6505 
27.03.2020 

6505 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Маргов бозалък, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.10.130 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.10.42, номер по 
предходен план: 010042 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.130 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно три нула) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 115 кв.м.(сто 
и петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

151.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

547
4 

6506 
27.03.2020 

6506 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Маргов бозалък, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.10.131 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.10.42, номер по 
предходен план: 010042 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.131 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно три едно) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 109 кв.м.(сто 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 

143.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

547
5 

6507 
27.03.2020 

6507 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Маргов бозалък, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.10.122 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.10.28, номер по 
предходен план: 010028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.122 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно две две) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 405 
кв.м.(четиристотин и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

534.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

547
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6508 
27.03.2020 

6508 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Маргов бозалък, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.10.123 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.10.28, номер по 
предходен план: 010028 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.123 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно две три) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 620 
кв.м.(шестстотин и 
двадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

818.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

547
7 

6509 
27.03.2020 

6509 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Гайтаница, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.10.112 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.112 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно едно две) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 1 496 

1 974.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



идентификатор - 
14163.10.20, номер по 
предходен план: 010020 

кв.м.(хиляда 
четиристотин 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

общинската 
собственост 

3564 на СВ - 
Пазарджик 

547
8 

6510 
27.03.2020 

6510 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Гайтаница, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.10.113 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.10.20, номер по 
предходен план: 010020 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.113 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно едно три) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 3 185 
кв.м.(три хиляди сто 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

4 204.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

547
9 

6511 
27.03.2020 

6511 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Гайтаница, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.10.108 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.10.13, номер по 
предходен план: 010013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.108 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно нула осем) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 139 кв.м.(сто 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 

183.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

548
0 

6512 
27.03.2020 

6512 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Гайтаница, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.10.109 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.10.13, номер по 
предходен план: 010013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.109 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
едно нула девет) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 278 
кв.м.(двеста 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

367.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

548
1 

6513 
27.03.2020 

6513 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Чални дол, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.10.96 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.10.4, 
номер по предходен план: 
010004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.96 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
девет шест) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 128 кв.м.(сто 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

230.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

548
2 

6514 
27.03.2020 

6514 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Чални дол, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.10.97 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.10.4, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.97 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
девет седем) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 1 430 
кв.м.(хиляда 

1 887.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



номер по предходен план: 
010004 

четиристотин и 
тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

собственост Пазарджик 

548
3 

6515 
27.03.2020 

6515 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Чални дол, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.10.98 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.10.4, 
номер по предходен план: 
010004 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.10.98 (едно 
четири едно шест три 
точка едно нула точка 
девет осем) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 2 409 кв.м.(две 
хиляди четиристотин 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

3 179.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

548
4 

6516 
27.03.2020 

6516 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Серевица, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.8.66 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.8.38,  
номер по предходен план: 
008038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.8.66 (едно 
четири едно шест три 
точка осем точка 
шест шест) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 2 430 кв.м.(две 
хиляди четиристотин 
и тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

3 207.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

548 6517 6517 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 3 814.80 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



5 27.03.2020 Белово,  с. Габровица, м. 
Серевица, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.8.67 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.8.38,  
номер по предходен план: 
008038 

идентификатор 
14163.8.67  (едно 
четири едно шест три 
точка осем точка 
шест седем) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 2 890 кв.м.(две 
хиляди осемстотин и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

548
6 

6518 
27.03.2020 

6518 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Серевица, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.8.61 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.8.36,  
номер по предходен план: 
008036 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.8.61  (едно 
четири едно шест три 
точка осем точка 
шест едно ) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 148 кв.м.(сто 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен ичот за 
движение и 
транспорт 

195.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

548
7 

6519 
27.03.2020 

6519 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Серевица, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.8.62 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.8.36,  
номер по предходен план: 
008036 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.8.62 (едно 
четири едно шест три 
точка осем точка 
шест две ) по КККР на 
с. Габровица с площ 
161 кв.м.(сто 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

212.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

548
8 

6520 
27.03.2020 

6520 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Серевица, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.8.42 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.8.15,  
номер по предходен план: 
008015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.8.42 (едно 
четири едно шест три 
точка осем точка 
четири две ) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 171 кв.м.(сто 
седемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и  
транспорт 

225.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

548
9 

6521 
27.03.2020 

6521 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Серевица, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.8.43 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.8.15,  
номер по предходен план: 
008015 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.8.43 (едно 
четири едно шест три 
точка осем точка 
четири три ) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 342 
кв.м.(триста 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов  транспорт 

451.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

549
0 

6522 
27.03.2020 

6522 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Бозалъците, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.5.36 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.5.36(едно 
четири едно шест три 
точка пет точка три 
шест) по КККР на с. 

583.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 



18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.5.8,  
номер по предходен план: 
005008 

Габровица с площ 
442 
кв.м.(четиристотин 
четиридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и  
транспорт 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

 

549
1 

6523 
27.03.2020 

6523 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Бозалъците, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.5.35 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.5.8,  
номер по предходен план: 
005008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.5.35(едно 
четири едно шест три 
точка пет точка три 
пет) по КККР на с. 
Габровица с площ 
296 кв.м.(двеста 
деветдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и  
транспорт 

390.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

549
2 

6524 
27.03.2020 

6524 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Бозалъците, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.5.37 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.5.8,  
номер по предходен план: 
005008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.5.37(едно 
четири едно шест три 
точка пет точка три 
седем) по КККР на с. 
Габровица с площ 
429 
кв.м.(четиристотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 

566.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

549
3 

6525 
27.03.2020 

6525 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Чални дол, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.5.25 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.5.3,  
номер по предходен план: 
005025 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.5.25(едно 
четири едно шест три 
точка пет точка две 
пет) по КККР на с. 
Габровица с площ 1 
494 кв.м.(хиляда 
четиристотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

1 972.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

549
4 

6526 
27.03.2020 

6526 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Чални дол, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.5.23 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.5.3,  
номер по предходен план: 
005003 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.5.23(едно 
четири едно шест три 
точка пет точка две 
три) по КККР на с. 
Габровица с площ 1 
168 кв.м.(хиляда сто 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

1 541.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

549
5 

6527 
27.03.2020 

6527 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Чални дол, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.5.26 
по КККР на с. Габровица, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.5.26(едно 
четири едно шест три 
точка пет точка две 

2 129.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 



одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.5.3,  
номер по предходен план: 
005003 

шест) по КККР на с. 
Габровица с площ 1 
613 кв.м.(хиляда 
шестстотин и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Белово 
 

549
6 

6528 
27.03.2020 

6528 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Геренето, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.4.208 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.76,  
номер по предходен план: 
004076 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.208(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
две нула осем) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 164 кв.м.(сто 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за местен 
път 

216.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

549
7 

6529 
27.03.2020 

6529 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Бозалъците, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.4.205 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.4.102,  номер по 
предходен план: 004075 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.205(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
две нула пет) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 220 
кв.м.(двеста и 
двадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транпорт 

290.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

549 6530 6530 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 120.10 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



8 27.03.2020 Белово,  с. Габровица, м. 
Бозалъците, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.4.204 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.4.102,  номер по 
предходен план: 004075 

идентификатор 
14163.4.204(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
две нула четири) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 91 
кв.м.(деветдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и транпорт 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

549
9 

6531 
27.03.2020 

6531 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Бозалъците, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.4.203 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.4.102,  номер по 
предходен план: 004075 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.203(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
две нула три) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 57 
кв.м.(петдесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и транпорт 

75.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

550
0 

6532 
27.03.2020 

6532 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Бозалъците, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.4.181 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.68,  
номер по предходен план: 
004068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.181(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно осем едно) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 68 
кв.м.(шестдесет и 
осем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

89.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за местен 
път 

550
1 

6533 
27.03.2020 

6533 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Бозалъците, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.4.182 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.68,  
номер по предходен план: 
004068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.182(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно осем две) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 40 
кв.м.(четиридесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

52.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

550
2 

6534 
27.03.2020 

6534 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Бозалъците, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.4.183 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.68,  
номер по предходен план: 
004068 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.183(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно осем три) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 91 
кв.м.(деветдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

120.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

550
3 

6535 
27.03.2020 

6535 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Бозалъците, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.4.184 
по КККР на с. Габровица, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.184(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 

242.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 



одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.68,  
номер по предходен план: 
004068 

едно осем четири) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 184 кв.м.(сто 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Белово 
 

550
4 

6536 
27.03.2020 

6536 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.157 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.53,  
номер по предходен план: 
004053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.157(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно пет седем) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 230 
кв.м.(двеста и 
тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

303.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

550
5 

6537 
27.03.2020 

6537 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.156 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.53,  
номер по предходен план: 
004053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.156(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно пет шест) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 440 
кв.м.(четиристотин и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 

580.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

550
6 

6538 
27.03.2020 

6538 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.158 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.53,  
номер по предходен план: 
004053 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.158(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно пет осем) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 1 552 
кв.м.(хиляда 
петстотин петдесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

2 048.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

550
7 

6539 
27.03.2020 

6539 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.146 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.46,  
номер по предходен план: 
004046 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.146(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно четири шест) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 30 
кв.м.(тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

39.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

550
8 

6540 
27.03.2020 

6540 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.147 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.147(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно четири седем) 
по КККР на с. 
Габровица с площ 57 
кв.м.(петдесет и 

 75.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



идентификатор - 14163.4.46,  
номер по предходен план: 
004046 

седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

собственост Пазарджик 

550
9 

6541 
27.03.2020 

6541 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.148 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.46,  
номер по предходен план: 
004046 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.148(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно четири осем) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 213 
кв.м.(двеста и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

281.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

551
0 

6542 
27.03.2020 

6542 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.127 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
02-15-97/02.05.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.33,  
номер по предходен план: 
004033 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.127(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно две седем) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 207 
кв.м.(двеста и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

273.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

551
1 

6543 
27.03.2020 

6543 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 

Поземлен имот с 
идентификатор 

297.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
дарение със 

Заповед 
№ 264 от 



Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.110 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.8,  
номер по предходен план: 
004008 

14163.4.110(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно едно нула) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 225 
кв.м.(двеста 
двадесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

551
2 

6544 
27.03.2020 

6544 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.111 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.43, 
14163.4.8,  номер по 
предходен план: 004008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.111(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно едно едно) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 1 кв.м.(един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

1.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

551
3 

6545 
27.03.2020 

6545 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.112 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.8, 
номер по предходен план: 
004008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.112(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно едно две) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 1 414 
кв.м.(хиляда 
четиристотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

1 866.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

551
4 

6546 
27.03.2020 

6546 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.106 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.6, 
номер по предходен план: 
004006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.106(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно нула шест) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 194 кв.м.(сто 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

256.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

551
5 

6547 
27.03.2020 

6547 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.107 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.6, 
номер по предходен план: 
004006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.107(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно нула седем) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 60 
кв.м.(шестдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

79.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

551
6 

6548 
27.03.2020 

6548 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.108(едно 
четири едно шест три 

440.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 



14163.4.108 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.6, 
номер по предходен план: 
004006 

точка четири точка 
едно нула осем) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 334 
кв.м.(триста тридесет 
и четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

на община 
Белово 
 

551
7 

6549 
27.03.2020 

6549 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Койлото, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.35.181 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.35.161, номер по 
предходен план: 000161 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.35.181(едно 
четири едно шест три 
точка три пет точка 
едно осем едно) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 805 
кв.м.(осемстотин и 
пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

1 062.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

551
8 

6550 
27.03.2020 

6550 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Койлото, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.23.140 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.23.93, номер по 
предходен план: 023093 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.23.140(едно 
четири едно шест три 
точка две три точка 
едно четири нула) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 14 
кв.м.(четиринадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 

18.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



движение и 
транспорт 

551
9 

6551 
27.03.2020 

6551 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Койлото, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.23.139 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.23.93, номер по 
предходен план: 023093 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.23.139(едно 
четири едно шест три 
точка две три точка 
едно три девет) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 73 
кв.м.(седемдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

96.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

552
0 

6552 
27.03.2020 

6552 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Койлото, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.23.141 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.23.93, номер по 
предходен план: 023093 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.23.141(едно 
четири едно шест три 
точка две три точка 
едно четири едно) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 83 
кв.м.(осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

109.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

552
1 

6553 
27.03.2020 

6553 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Устето, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.13.63 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
14163.13.55, номер по 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.13.63(едно 
четири едно шест три 
точка едно три точка 
шест три) по КККР на 
с. Габровица с площ 
1 517 кв.м.(хиляда 
петстотин и 
седемнадесет кв.м.) 

2 002.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предходен план: 013055 Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

552
2 

6554 
27.03.2020 

6554 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.143 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.43, 
номер по предходен план: 
000008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.143(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно четири три) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 106 кв.м.(сто 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

139.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

552
3 

6555 
27.03.2020 

6555 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.142 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.43, 
номер по предходен план: 
000008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.142(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно четири две) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 240 
кв.м.(двеста и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

316.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

552
4 

6556 
27.03.2020 

6556 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.141 по КККР на с. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.141(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 

126.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 



Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.43, 
номер по предходен план: 
000008 

едно четири едно) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 96 
кв.м.(деветдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение на 
транспортта 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Белово 
 

552
5 

6557 
27.03.2020 

6557 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Тръстиково дере, п.к. 4467, 
ПИ с идентификатор 
14163.4.140 по КККР на с. 
Габровица, одобрени със 
Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.43, 
номер по предходен план: 
000008 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.140(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно четири нула) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 47 
кв.м.(четиридесет и 
седемкв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение на 
транспортта 

62.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

552
6 

6558 
27.03.2020 

6558 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Сестримо, м. Гара 
Сестримо, ПИ с 
идентификатор 66319.4.132 
по КККР на с. Сестримо, 
одобрени със Заповед РД - 
18-120/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
66319.4.111, номер по 
предходен план: 000032 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.4.132(шест 
шест три едно девет 
точка четири точка 
едно три две) по 
КККР на с. Сестримо 
с площ 63 
кв.м.(шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 

121.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване: друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

552
7 

6559 
27.03.2020 

6559 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Сестримо, м. 
Видните, п.к. 4469, ПИ с 
идентификатор 66319.4.140 
по КККР на с. Сестримо, 
одобрени със Заповед РД - 
18-120/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
66319.4.115, номер по 
предходен план: 000040 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.4.140(шест 
шест три едно девет 
точка четири точка 
едно четири нула) по 
КККР на с. Сестримо 
с площ 412 
кв.м.(четиристотин и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за 
кръстовище 

791.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

552
8 

6560 
27.03.2020 

6560 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Сестримо, м. 
Видните, п.к. 4469, ПИ с 
идентификатор 66319.4.281 
по КККР на с. Сестримо, 
одобрени със Заповед РД - 
18-120/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 
66319.4.174, номер по 
предходен план: 000081 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.4.281(шест 
шест три едно девет 
точка четири точка 
две осем едно) по 
КККР на с. Сестримо 
с площ 833 
кв.м.(осемстотин 
тридесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и 
транспорт 

1 559.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 
том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

552
9 

6561 
27.03.2020 

6561 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Сестримо, м. 
Карагьол, п.к. 4469, ПИ с 
идентификатор 66319.1.325 
по КККР на с. Сестримо, 
одобрени със Заповед РД - 
18-120/20.02.2019 г. на Изп. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66319.1.325(шест 
шест три едно девет 
точка едно точка три 
две пет) по КККР на с. 
Сестримо с площ 4 

10 772.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 3572 
от 25.06.2020 
г., Акт № 174, 

Заповед 
№ 264 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



директор на АГКК, стар 
идентификатор - 66319.1.2, 
номер по предходен план: 
001025 

728 кв.м.(четири 
хиляди седемстотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за 
кръстовище 

Закона за 
общинската 
собственост 

том 12, дввхр 
3564 на СВ - 
Пазарджик 

553
0 

6562 
31.03.2020 

6562 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 42, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.949 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
посл. изм. със Заповед 
18-10416-08.10.2019 на 
Началник на 
СГКК-Пазарджик, предходен 
идентификатор - 
03592.502.741, номер по 
предходен план - 741, 
парцел III, VIII, кв. 43 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.949(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 206 
кв.м. (двеста и шест 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

1 771.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Йордан 
Александров 
Димитров, 
съгл. АЧДС № 
62 от 
20.07.1962 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
26.10.2021 г. 
вписан с 
Вх.рег.№ 
9561 от 
13.11.2021 г., 
Акт № 60, том 
34, 
дв.вх.р.9536 
на СВ - 
Пазарджик с 
купувачи 
Диана 
Димитрова и 
синове 

Заповед 
№ 595 от 
14.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

553
1 

6563 
31.03.2020 

6563 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 42, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.950 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
посл. изм. със Заповед 
18-10416-08.10.2019 на 
Началник на 
СГКК-Пазарджик, предходен 
идентификатор - 
03592.502.741, номер по 
предходен план - 741, 
парцел III, VIII, кв. 43 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.950(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет пет нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 210 кв.м. 
(двеста и десет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

1 806.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Йордан 
Александров 
Димитров, 
съгл. АЧДС № 
62 от 
20.07.1962 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
21.07.2020 г. с 
купувач 
Илиян 
Димитров, 
вписан на 
22.07.2020 г. с 
Вх.рег.№ 
4316, Акт № 
81, том 15, 
дв.вх.р.4312 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 265 от 
28.07.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



553
2 

6564 
15.04.2020 

6564 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, м. Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2665 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор: 
03592.1.2263, номер по 
предходен план: 000243 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2665(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
шест шест пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 185 кв.м. (сто 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на тайно 
ползване: гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята: 
4(четвърта) 

11.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

553
3 

6567 
21.04.2020 

6567 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Аканджиево, м. 
Дорачко келеме, ПИ с 
идентификатор 00165.11.117 
по КККР на с. Аканджиево, 
одобрени със Заповед 
РД-18-115/20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор: 
няма, номер по предходен 
план: 000117 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00165.11.117(нула 
нула едно шест пет 
точка едно едно 
точка едно едно 
седем) по КККР на с. 
Аканджиево с площ 
33 063 кв.м. 
(тридесет и три 
хиляди шестдесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване:за друг вид 
застрояване 

51 789.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот с 
Вхрег№ 1082 
от 19.02.2021 
г., Акт № 53, 
том 4, дввхр 
1082 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
К-ПИЕС 
ЕООД 

Заповед 
№ 92 от 
04.03.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

553
4 

6569 
21.04.2020 

6569 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Аканджиево, м. 
Бръчината, ПИ с 
идентификатор 00165.13.95 
по КККР на с. Аканджиево, 
одобрени със Заповед 
РД-18-115/20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор: 
няма, номер по предходен 
план: 000095 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00165.13.95(нула 
нула едно шест пет 
точка едно три точка 
девет пет) по КККР на 
с. Аканджиево с площ 
33 562 кв.м. 
(тридесет и три 
хиляди петстотин 
шестдесет и два 

52 571.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия, заета от 
води и водни обекти 
Начин на тайно 
ползване: водоем 

553
5 

6573 
23.04.2020 

6573 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Дъбравите, м. 
Делика, ПИ с идентификатор 
24414.38.7 по КККР на с. 
Дъбравите, одобрени със 
Заповед 
РД-18-117/20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор: 
няма, номер по предходен 
план: 038007 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.38.7(две 
четири четири едно 
четири точка три 
осем точка седем) по 
КККР на с. Дъбравите 
с площ 5 943 кв.м. 
(пет хиляди 
деветстотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на тайно 
ползване: нива 
Категория на земята: 
9(девета) 

157.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане на 
недвижим 
имот от 
27,10,2020 г., 
Акт № 25, том 
25, дввхр 
6995 на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
"КОМОРЕБИ" 
ЕООД 

Заповед 
№ 627 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

553
6 

6575 
15.06.2020 

6575 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 594, УПИ XIV-за 
жп район, кв. 12 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 594(пет девет 
четири) с площ 2 043 
кв.м.(две хиляди 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспортая 
Начин на трайно 
ползване: линии на 
релсов транспорт 

7 818.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

553
7 

6576 
15.06.2020 

6576 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 595 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 

Поземлен имот с 
пл.№ 595(пет девет 
пет) с площ 1 186 
кв.м.(хиляда сто 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

4 538.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: път от 
републиканската 
пътна мрежа 

общинска 
собственост 

6550 на СВ - 
Пазарджик 

553
8 

6577 
15.06.2020 

6577 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 596, УПИ I - "За 
озеленяване и техническа 
инфраструктура", кв. 48 по 
ПУП на с. Момина Клисура, 
одобрени със Заповед №№ 
1218/1986 г., 266/2002 г., 
463/01.08.2011 г. на кмета на 
община Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 596(пет девет 
шест) с площ 10 
кв.м.(десет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
територия 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

38.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

553
9 

6578 
15.06.2020 

6578 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 588, УПИ I - "За 
озеленяване", кв. 12 по ПУП 
на с. Момина Клисура, 
одобрени със Заповед №№ 
1218/1986 г., 266/2002 г., 
463/01.08.2011 г. на кмета на 
община Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 588(пет осем 
осем) с площ 11 
кв.м.(единадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
територия 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

42.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

554
0 

6579 
15.06.2020 

6579 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 587, УПИ XIV- за 
жп район, кв. 12 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 587(пет осем 
седем) с площ 133 
кв.м.(сто тридесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

509.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



554
1 

6580 
15.06.2020 

6580 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 592, УПИ XIV- за 
жп район, кв. 12 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 592(пет девет 
две) с площ 1 144 
кв.м.(хиляда сто 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

4 378.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

554
2 

6581 
15.06.2020 

6581 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 593, УПИ XIV- за 
жп район, кв. 12 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 593(пет девет 
три) с площ 775 
кв.м.(седемстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

2 965.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

554
3 

6582 
15.06.2020 

6582 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 604, УПИ I- за 
озеленяване и техническа 
инфраструктура, кв. 48а по 
ПУП на с. Момина Клисура, 
одобрени със Заповед №№ 
1218/1986 г., 266/2002 г., 
463/01.08.2011 г. на кмета на 
община Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 604(шест нула 
четири) с площ 1 326 
кв.м.(хиляда триста 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
територия 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

5 074.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

554
4 

6583 
15.06.2020 

6583 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 603, УПИ I- за 
озеленяване и техническа 
инфраструктура, кв. 48а по 
ПУП на с. Момина Клисура, 
одобрени със Заповед №№ 

Поземлен имот с 
пл.№ 603(шест нула 
три) с площ 9 
кв.м.(девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

34.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



1218/1986 г., 266/2002 г., 
463/01.08.2011 г. на кмета на 
община Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

урбанизирана 
територия 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

Закона за 
общинска 
собственост 

том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

554
5 

6584 
15.06.2020 

6584 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 602, УПИ I- за 
озеленяване и техническа 
инфраструктура, кв. 48 по 
ПУП на с. Момина Клисура, 
одобрени със Заповед №№ 
1218/1986 г., 266/2002 г., 
463/01.08.2011 г. на кмета на 
община Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 602(шест нула 
две) с площ 7 
кв.м.(седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
територия 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

26.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

554
6 

6585 
15.06.2020 

6585 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 601 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 601(шест нула 
едно) с площ 694 
кв.м.(шестстотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за път от 
републиканската 
пътна мрежа 

2 655.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

554
7 

6586 
15.06.2020 

6586 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 591, УПИ XIV- за 
жп район, кв. 12 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 

Поземлен имот с 
пл.№ 591(пет девет 
едно) с площ 278 
кв.м.(двеста 
седемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 

1 063.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



г. на кмета на община 
Белово 

ползване: за линии 
на релсов транспорт 

554
8 

6587 
15.06.2020 

6587 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 590, УПИ XIV- за 
жп район, кв. 12 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 590(пет девет 
нула) с площ 891 
кв.м.(осемстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

3 409.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

554
9 

6588 
15.06.2020 

6588 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 608, УПИ XIV- за 
жп район, кв. 12 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 608(шест нула 
осем) с площ 325 
кв.м.(триста 
двадесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

1 243.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

555
0 

6589 
15.06.2020 

6589 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 609 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 609(шест нула 
девет) с площ 1 101 
кв.м.(хиляда сто и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за път от 
републиканската 
пътна мрежа 

4 213.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

555
1 

6590 
15.06.2020 

6590 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 610, УПИ I- за 
озеленяване и техническа 
инфраструктура, кв. 48 по 
ПУП на с. Момина Клисура, 

Поземлен имот с 
пл.№ 610(шест едно 
нула) с площ 662 
кв.м.(шестстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) 

2 533.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 



одобрени със Заповед №№ 
1218/1986 г., 266/2002 г., 
463/01.08.2011 г. на кмета на 
община Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
територия 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

 

555
2 

6591 
15.06.2020 

6591 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 611 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 611(шест едно 
едно) с площ 2 
кв.м.(два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг път 
от републиканската 
пътна мрежа 

4.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

555
3 

6592 
15.06.2020 

6592 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 612, УПИ I-За 
озеленяване и техническа 
инфраструктура, кв. 48 по 
ПУП на с. Момина Клисура, 
одобрени със Заповед №№ 
1218/1986 г., 266/2002 г., 
463/01.08.2011 г. на кмета на 
община Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 612(шест едно 
две) с площ 58 
кв.м.(петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
територия 
Начин на трайно 
ползване: за друг вид 
озеленени площи 

222.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

555
4 

6593 
15.06.2020 

6593 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 613  по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 613(шест едно 
три) с площ 1 393 
кв.м.(хиляда триста 
деветдест и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
територия 
Начин на трайно 
ползване: за 
второстепенна улица 

5 331.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



555
5 

6594 
15.06.2020 

6594 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
ПИ с пл.№ 589, УПИ XIV- за 
жп район, кв. 12 по ПУП на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед №№ 1218/1986 
г., 266/2002 г., 463/01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово, Заповед № 
РД-02-15-68/11.10.2018 г. на 
зам. министъра на МРРБ и 
Заповед № 12 от 08.01.2020 
г. на кмета на община 
Белово 

Поземлен имот с 
пл.№ 589(пет осем 
девет) с площ 66 
кв.м.(шестдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за линии 
на релсов транспорт 

252.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

555
6 

6595 
15.06.2020 

6595 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Бозалъците, п.к. 4467, ПИ с 
идентификатор 14163.4.101 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 14163.4.75,  
номер по предходен план: 
004075 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.4.101(едно 
четири едно шест три 
точка четири точка 
едно нула едно) по 
КККР на с. Габровица 
с площ 35 
кв.м.(тридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот за 
движение и  
транспорт 

54.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
дарение със 
страна 
МТИТС с Вх. 
рег. № 6550 
от 13.10.2020 
г., Акт № 89, 
том 23, дввхр 
6550 на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 367 от 
26.10.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

555
7 

6596 
13.07.2020 

6596 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Транишица, ПИ с 
идентификатор 14163.22.83 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план: 022083 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.22.83(едно 
четири едно шест три 
точка две две точка 
осем три) по КККР на 
с. Габровица с площ 
15317 
кв.м.(петнадесет 
хиляди триста и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 

 1726.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 



ползване: изоставена 
орна земя 
Категория на земята: 
V(пета) 

555
8 

6597 
13.07.2020 

6597 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Габровица, м. 
Транишица, ПИ с 
идентификатор 14163.22.86 
по КККР на с. Габровица, 
одобрени със Заповед РД - 
18-116/20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план: 022086 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.22.86(едно 
четири едно шест три 
точка две две точка 
осем шест) по КККР 
на с. Габровица с 
площ 9868 
кв.м.(девет хиляди 
осемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: изоставена 
орна земя 
Категория на земята: 
V(пета) 

1112.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

555
9 

6599 
24.07.2020 

6599 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ IV-5, кв. 
1 по ПУП на с. Аканджиево- 
одобрен със Заповед № 
21/31.01.1991 г. 

УПИ IV(четири) - 
5(пет) с площ 1 097 
кв.м.(хиляда 
деветдесет и седем 
кв.м.) 

2 632.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
25.08.2021 г. 
вписан на 
26.08.2021 г. с 
вх.рег.№ 
6904, Акт № 
118, том 24, 
дв.вх.р.6885 
на СВ - 
Пазарджик с 
купувачи 
Светла 
Филипова, 
Мирослав 
Филипов и 
Даниела 
Филипова 

Заповед 
№ 433 от 
03.09.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В имота са 
построени 
сгради въз 
основа на 
отстъпено 
право на 
строеж, 
собствено
ст на 
Светла 
Атанасова 
Филипова, 
съгл. НА 
№ 54, том 
5, дело 
2021/1996 
г. 
Към нов 
акт за 



поправка:  
AKT 
N:6617/30.
09.2020 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6617/30.
09.2020 

556
0 

6600 
24.07.2020 

6600 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-6, кв. 
1 по ПУП на с. Аканджиево- 
одобрен със Заповед № 
21/31.01.1991 г. 

УПИ V(пет) - 6(шест) 
с площ 737 
кв.м.(седемстотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 

1 768.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Васил 
Дураков, 
съгл. АДС № 
3 от 
11.05.1963 г. 

    
 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6622/01.
10.2020 

556
1 

6601 
24.07.2020 

6601 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VI-7, кв. 
1 по ПУП на с. Аканджиево- 
одобрен със Заповед № 
21/31.01.1991 г. 

УПИ VI(шест) - 
7(седем) с площ 767 
кв.м.(седемстотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) 

1 840.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
12.04.2021 г. с 
Вх.рег.№ 
2279 от 
15.04.2021 г., 
Акт № 94, том 
10, дввхр 
2791 на 
СВ-Пазарджи
к с купувачи 
Диана и Сашо 
Райнови 

Заповед 
№ 247 от 
26.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В имота са 
построени 
сгради въз 
основа на 
отстъпено 
право на 
строеж 
собствено
ст на 
Диана 
Петрова 
Райнова и 
Сашо 
Петров 
Райнов, 
съгл. НА 
№ 161, 
том VI, 
дело № 
2101/1994 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6619/30.
09.2020 



Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:6619/01.
10.2020 

556
2 

6602 
24.07.2020 

6602 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ I-39, кв. 
13 по ПУП на с. Мененкьово- 
одобрен със Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

УПИ I(едно) - 
39(тидесет и девет) с 
площ 758 
кв.м.(седемстотин и 
петдесет и осем 
кв.м.) 

3 259.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Спас Иванов 
Пашов, съгл. 
АЧДС № 3 от 
30.07.1962 г. 

    
 

556
3 

6603 
24.07.2020 

6603 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ III-29, 
кв. 10 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

УПИ III(три) - 
29(двадесет и пет) с 
площ 750 
кв.м.(седемстотин и 
петдесет кв.м.) 

3 225.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Станко Коцев 
Лачков, съгл. 
АЧДС № 
11А-76 от 
22.08.1983 г. 

    
 

556
4 

6604 
24.07.2020 

6604 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-27, 
кв. 10 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

УПИ V(пет) - 
27(двадесет и седем) 
с площ 799 
кв.м.(седемстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.) 

3 435.70 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Йордан 
Александров 
Рибников, 
съгл. АЧДС № 
12А-78 от 
22.08.1983 г. 

    
 

556
5 

6605 
24.07.2020 

6605 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XII-20, 
кв. 3 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

УПИ XII(дванадесет) 
- 20(двадесет) с площ 
1117 кв.м.(хиляда сто 
и седемнадесет 
кв.м.) 

4 803.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради въз 
основа на 
отстъпено 
право на 
строеж, 
собствено
ст на 
Теодора 
Александр
ова 
Борисова, 
съгл. НА  
№ 94, том 
III, рег. № 
4940, дело 
411/2018 г. 



556
6 

6606 
24.07.2020 

6606 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 31, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.744 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 744, парцел -  VIII, кв. 
117 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.744(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем четири 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
335 кв.м. (триста 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 881.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Йордан 
Митев 
Добрев, съгл. 
АЧДС № 56 от 
19.07.1962 г. 

    
 

556
7 

6607 
24.07.2020 

6607 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 29, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.745 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 745, парцел -  IХ, кв. 
117 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.745(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем четири 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 294 
кв.м. (двеста 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 528.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Димитър 
Йорданов 
Димитров, 
съгл. АЧДС № 
53 от 
19.07.1962 г. 

    
 

556
8 

6608 
24.07.2020 

6608 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 23, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.748 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 748, парцел -  ХII, кв. 
117 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.748(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем четири 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 312 
кв.м. (триста и 
дванадесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 

2 683.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Петър 
Димитров 
Паунков, 
съгл. АЧДС № 
50 от 
20.07.1962 г. 

    
 



ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

556
9 

6609 
31.07.2020 

6609 гр. Белово,  община Белово, 
област Пазарджик,  УПИ 
XIV-962, кв. 69 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 485/1979 г., ул. "Барон 
Хирш" № 27 

дворно място, 
състоящо се от 390 
кв.м./триста и 
деветдесет 
квадратни метра/ 
съставляващо УПИ 
XIV-962/урегулиран 
поземлен имот - 
парцел 
четиринадесет, за 
имот номер 
деветстотин 
шестдесет и две/, 
ведно с построената 
в него полумасивна 
жилищна сграда  - 2 
/два/ етажа, със 
застроена площ 61 
кв.м./шестдесет и 
един квадратни 
метра/, като първия 
етаж е с площ 61 
кв.м. /шестдесет и 
един квадратни 
метра/ и се състои от 
2 /две/ стаи, а втория 
етаж е със астроена 
площ 61 
кв.м./шестдесет и 
един квадратни 
метра/ и се състои от 
2/две/ стаи. 
Разгънатата площ на 
полумасивната 
сграда е 122 кв.м. 
/сто двадесет и два 
квадратни метра/.  
Масивна сграда - 25 
кв.м./двадесет и пет 
квадратни метра/ 

1 778.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж върху 
държавна 
земя от 
14.02.1972 г. 
на Иван 
Ангелов 
Пипонков  
Иван Ангелов 
Пипонков - 
собственик на 
полумасивна 
жилищна 
сграда - 
Нотариален 
акт № 195, т. 
IV, дело № 
1581/1984 г. 

    
 
Възникнал 
от :  AKT 
N:375/11.0
7.2006 
 
В Раздел 3 
"ВИД И 
ОПИСАНИ
Е НА 
ИМОТА" 
текста 
"ведно с 
построена
та в него 
полумасив
на 
жилищна 
сграда  - 2 
/два/ 
етажа, със 
застроена 
площ 61 
кв.м./шест
десет и 
един 
квадратни 
метра/, 
като 
първия 
етаж е с 
площ 61 
кв.м. 
/шестдесе
т и един 
квадратни 
метра/ и 
се състои 
от 2 /две/ 
стаи, а 
втория 
етаж е със 
астроена 
площ 61 
кв.м./шест
десет и 
един 



квадратни 
метра/ и 
се състои 
от 2/две/ 
стаи. 
Разгъната
та площ на 
полумасив
ната 
сграда е 
122 кв.м. 
/сто 
двадесет 
и два 
квадратни 
метра/.  
Масивна 
сграда - 25 
кв.м./двад
есет и пет 
квадратни 
метра/" 
В Акт № 
375 от 
11.07.2006 
г. да бъде 
заличен 
поради 
допускане 
на 
очевидна 
фактическ
а грешка, 
а именно в 
УПИ 
XIV-962 е 
учредено 
възмездно 
право на 
строеж, 
съгл. 
Договор от 
14.02.1972 
г. Видно от 
Нотариал
ен акт № 
195, т. IV, 
дело № 
1581/1984 
г. 



жилищнот
о 
строителс
тво е 
реализира
но. 

557
0 

6610 
10.09.2020 

6610 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 33, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.739 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 739, парцел -  VII, кв. 
117 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.739(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем три 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 261 
кв.м. (двеста 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 244.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Васил 
Димитров 
Карагьозов 
/Малинов, 
съгл. АЧДС № 
57 от 
19.07.1962 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
03.09.2021 г. с 
Вх.рег.№ 
7167 от 
03.09.2021 г., 
Акт № 109, 
том 25, 
дввхр7150 на 
СВ-Пазарджи
к с купувач 
Петър 
Малинов 

Заповед 
№ 442 от 
10.09.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

557
1 

6611 
10.09.2020 

6611 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ II-75, 
кв. 4 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

УПИ II (две) - 75 
(седемдесет и пет) с 
площ 986 
кв.м.(девтстотин 
осемдесет и шест 
кв.м.) 

4 239.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Иван Ангелов 
Спасов съгл. 
АДС  № 46 от 
30.07.1962 г. 

    
 

557
2 

6612 
10.09.2020 

6612 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ III-76, 
кв. 4 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

УПИ III (три) - 76 
(седемдесет и шест) 
с площ 965 
кв.м.(деветстотин 
шестдесет и пет 
кв.м.) 

4 149.50 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Ранчо 
Василев 
Георгиев 
съгласно АДС  
№ 47 от 
30.07.1962 г. с 
договор от 
14.05.1964 г. 

    
 

557
3 

6613 
10.09.2020 

6613 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ IV-77, 
кв. 4 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 

УПИ IV (четири) - 77 
(седемдесет и седем) 
с площ 858 
кв.м.(осемстотин 
петдесет и осем 
кв.м.) 

3 689.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание 
чл.12, ал.5 от 
Закона за 

    
В имота 
има 
построени 
сгради, 
собствено
ст на Иван 



ОбС - Белово общинската 
собственост 

Стоянов 
Лачков и 
Асен 
Стоянов 
Лачков, 
съгласно 
НА № 38, 
том III, рег. 
№3813, 
нот. дело 
№ 
317/2006г. 

557
4 

6614 
10.09.2020 

6614 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
XVIII-78, кв. 4 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

УПИ XVIII 
(осемнадесет) - 78 
(седемдесет и осем) 
с площ 832 
кв.м.(осемстотин 
тридесет и два кв.м.) 

3 577.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Стоянов 
Илиев 
съгласно  
АДС № 
28А-83 от 
14.11.1983 г. 

    
 

557
5 

6615 
10.09.2020 

6615 с. Дъбравите, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  XVIII- 
"Магазин, ресторант", кв. 19 
по ПУП на с. Дъбравите - 
одобрен със Заповед № 
129/1971 г. 

УПИ 
XVII(седемнадесет) - 
"Магазин, ресторант" 
с площ 1 082 
кв.м.(хиляда 
осемдесет и два 
кв.м.) 

2 596.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради 
МЖ(магаз
ин) със ЗП 
-262(двест
а 
шестдесет 
и два) 
кв.м. и 
ПС(склад) 
със ЗП - 
104(сто и 
четири) 
кв.м 
собствено
ст на РПК 
"Белово" 

557
6 

6616 
10.09.2020 

6616 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово, 
м.Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.634 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.634(нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
три четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
53 727 кв.м. 

1 544.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание 
чл.12, ал.5 от 
Закона за 
общинската 

    
 



предишен 
индетификатор-няма, номер 
по предходен план 056020, 

(петдесет и три 
хиляди седемстотин 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на тайно 
ползване: нива 
Категория на земята 
при неполивни 
условия - IX (девета) 

собственост. 

557
7 

6617 
30.09.2020 

6617 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ IV-5, кв. 
1 по ПУП на с. Аканджиево- 
одобрен със Заповед № 
21/31.01.1991 г. 

УПИ IV(четири) - 
5(пет) с площ 1 097 
кв.м.(хиляда 
деветдесет и седем 
кв.м.) 

2 632.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 433 от 
03.09.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В имота са 
построени 
сгради въз 
основа на 
отстъпено 
право на 
строеж, 
собствено
ст на 
Светла 
Атанасова 
Филипова, 
съгл. НА 
№ 54, том 
5, дело 
2021/1996 
г. 
 
В раздел 
"ГРАНИЦ
И НА 
ИМОТА" 
текста  
"на 
североизт
ок с УПИ 
III-4 и УПИ 
III-9, на  юг 
с  УПИ 
VІІ-8, на 
запад с 



УПИ  V-6 и 
УПИ VІ-7, 
на север с 
улица с 
о.т. 1-2" 
 в АЧОС 
№ 6599 от 
24.07.2020 
г. поради 
допускане 
на явна 
фактическ
а грешка, 
видна от 
Удостовер
ение с 
изх.№ 
1123/17.09
.2020 г. на 
Дирекция 
"Специали
зирана 
администр
ация" при 
община 
Белово да 
се чете 
както 
следва: 
"на 
североизт
ок - улица 
с о.т. 1-2, 
югоизток - 
УПИ V-6 и 
УПИ VI-7, 
на 
югозапад 
с УПИ 
VII-8 и на 
северозап
ад с УПИ 
III-4,9“ 
 
Възникнал 
от :  AKT 
N:6599/24.
07.2020 

557
8 

6618 
30.09.2020 

6618 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ XII-49, 

УПИ XII (дванадесет) 
- 49 (четиридесет и 

2 451.00 лв. Имотът се 
управлява от 

  Договор за 
покупко-прод

Заповед 
№ 233 от 



кв. 8 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

девет) с площ 570 
кв.м.(петстотин и 
седемдесет кв.м.) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

ажба от 
19.04.2021 г. с 
купувач 
Ивайло 
Габерски 
вписан на 
19.04.2021 г.с 
Вхрег.№ 
2944, Акт № 
6, том 11, 
дввхр 2934 на 
СВ - 
Пазарджик 

23.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В имота 
има 
построени 
сгради 
собствено
ст на 
Ивайло 
Иванов 
Габерски, 
съгл. НА 
№ 123, 
том III, 
рег.№ 
4815, дело 
№ 
465/2018 г. 

557
9 

6619 
01.10.2020 

6619 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VI-7, кв. 
1 по ПУП на с. Аканджиево- 
одобрен със Заповед № 
21/31.01.1991 г. 

УПИ VI(шест) - 
7(седем) с площ 767 
кв.м.(седемстотин 
шестдесет и седем 
кв.м.) 

1 840.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
12.04.2021 г. с 
Вх.рег.№ 
2279 от 
15.04.2021 г., 
Акт № 94, том 
10, дввхр 
2791 на 
СВ-Пазарджи
к с купувачи 
Диана и Сашо 
Райнови 

Заповед 
№ 247 от 
26.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В имота са 
построени 
сгради въз 
основа на 
отстъпено 
право на 
строеж 
собствено
ст на 
Диана 
Петрова 
Райнова и 
Сашо 
Петров 
Райнов, 
съгл. НА 
№ 161, 
том VI, 
дело № 
2101/1994 
 
В раздел 
"ГРАНИЦ
И НА 



ИМОТА" 
текста "на 
изток с 
УПИ IV-5, 
на  юг с  
УПИ VІI-8, 
на запад с 
улица с 
о.т.2-о.т.1
7, на 
север с 
улица с 
о.т. 1-2." в 
АЧОС № 
6601 от 
24.07.2020 
г.поради 
допускане 
на явна 
фактическ
а грешка, 
видна от 
Удостовер
ение с 
изх.№ 
1122/17.09
.2020 г. на 
на 
Дирекция 
"Специали
зирана 
администр
ация" при 
община 
Белово да 
се чете 
както 
следва: 
"на 
североизт
ок - с УПИ 
V-6, 
югоизток - 
улица с 
о.т. 2-17, 
на 
югозапад 
с УПИ 
VII-8 и на 
северозап



ад с УПИ 
IV-5" 
 
Възникнал 
от :  AKT 
N:6601/24.
07.2020 

558
0 

6620 
01.10.2020 

6620 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 25, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.747 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 747, парцел -  ХI, кв. 
117 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.747(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем четири 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 290 
кв.м. (двеста и 
деветдесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

1 566.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Йордан 
Стоилов 
Колев, съгл. 
АЧДС № 49 от 
20.07.1962 г. 

    
 

558
1 

6622 
01.10.2020 

6622 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-6, кв. 
1 по ПУП на с. Аканджиево- 
одобрен със Заповед № 
21/31.01.1991 г. 

УПИ V(пет) - 6(шест) 
с площ 737 
кв.м.(седемстотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 

1 768.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Васил 
Дураков, 
съгл. АДС № 
3 от 
11.05.1963 г. 

    
В раздел 
"ГРАНИЦ
И НА 
ИМОТА" 
ТЕКСТА 
"на изток с 
УПИ IV-5, 
на  юг с  
УПИ VІ-7, 
на запад с 
улица с 
о.т.2-о.т.1
7, на 
север с 
улица с 
о.т. 1-2" в 
АЧОС № 
6600 от 
24.07.2020 
г. поради 
допускане 
на явна 
фактическ
а грешка, 
видна от 



Удостовер
ение с изх. 
№ 
1186/30.09
.2020 г. на 
Дирекция 
"Специали
зирана 
администр
ация" при 
община 
Белово да 
се чете: 
"на 
североизт
ок с улица 
с о.т. 1-2, 
на 
югоизток с 
улица с 
о.т. 2-17, 
на 
югозапад - 
УПИ VI-7 и 
на 
северозап
ад с УПИ 
IV-5" 

558
2 

6623 
19.10.2020 

6623 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода" № 9, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.2056 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 585, парцел -  V, кв. 56 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2056(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула пет  
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 931 
кв.м. (деветстотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

8 006.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Христо 
Георгиев 
Арчев, съгл. 
АЧДС № 70 от 
20.07.1962 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.02.2021 г., 
вписан с 
Вх.рег.№ 996 
от 17.02.2021 
г., Акт № 194, 
том 3, дввхр 
994 

Заповед 
№ 82 от 
26.02.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

558
3 

6624 
19.10.2020 

6624 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ X-77, 
кв. 30 по ПУП на с. Сестримо- 
одобрен със Заповед № 

УПИ X (дeсет) - 77 
(седемдесет и седем) 
с площ 331 
кв.м.(триста тридесет 

1 423.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

    
В имота 
има 
построени 



693/09.06.1986 г. и един кв.м.) Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

сгради 
собствено
ст на 
Ивайло 
Иванов 
Габерски, 
съгл. НА 
№ 123, 
том III, 
рег.№ 
4815, дело 
№ 
465/2018 г. 

558
4 

6625 
28.10.2020 

6625 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ IV-599, 
кв. 64 по ПУП на с. Сестримо- 
одобрен със Заповед № 
693/09.06.1986 г. 

УПИ IV (четири) - 599 
(петстотин 
деветдесет и девет) с 
площ 340кв.м.(триста 
и четиридесет кв.м.) 

1 462.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Иванов 
Стефанов, 
съгл. АДС № 
5122 от 
10.06.1969 г. 

    
 

558
5 

6626 
28.10.2020 

6626 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  IV-47, 
кв. 5 по ПУП на с. 
Аканджиево- одобрен със 
Заповед № 21/31.01.1991 г. 

УПИ IV(четири) - 
47(четиридесет и 
седем) с площ 815 
кв.м.(осемстотин и 
петнадесет кв.м.) 

1 956.00 лв. Имотът ае 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

558
6 

6627 
26.11.2020 

6627 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Алеко 
Константинов" № 15, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.516 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1676, парцел -  I, кв. 44 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1676(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
седем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
516 кв.м. (петстотин и 
шестнадесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4437.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Янко Асенов 
Велков, съгл. 
АЧДС № 268 
от 06.08.1984 
г. и на Благой 
Янков 
Петров, съгл. 
АЧДС № 335 
от 11.01.1988 
г. 

    
 

558 6628 6628 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 2 941.20 лв. Отстъпено     



7 26.11.2020 Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 34, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.750 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 750, парцел -  V, кв. 43 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

идентификатор 
03592.502.750(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем пет нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 342 кв.м. 
(триста четиридесет 
и два кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

право на 
строеж на 
Стоян 
Костадинов 
Петров, съгл. 
АЧДС № 65 от 
12.07.1962 г. 

 

558
8 

6629 
10.12.2020 

6629 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Алеко 
Константинов" № 21, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.735 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 735, парцел -  XI, кв. 43 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.735(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем три пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 356 кв.м. 
(триста петдесет и 
шест кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 061.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Димитров 
Паунков, 
съгл. АЧДС № 
59а от 
22.10.1984 г. 

    
 

558
9 

6630 
10.12.2020 

6630 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 46, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.736 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 736, парцел -  X, II, кв. 
43 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.736(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем три 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 472 
кв.м. (четиристотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 

4 059.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Никола 
Александров 
Димитров, 
съгл. АЧДС № 
60 от 
20.07.1962 г. 

    
 



застрояване(до 10 m) 

559
0 

6631 
10.12.2020 

6631 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 44, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.740 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 740, парцел -  XII, IX, 
кв. 43 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.740(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем четири 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 427 
кв.м. (четиристотин 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 672.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Александров 
Димитров, 
съгл. АЧДС № 
61 от 
20.07.1962 г. 

    
 

559
1 

6632 
10.12.2020 

6632 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Георги 
Бенковски" № 4, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.654 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 654, парцел -  XII, кв. 
46 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.654(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест пет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
664 кв.м. (шестстотин 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 710.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Петър 
Николов 
Лютаков, 
съгл. АЧДС № 
67 от 
20.07.1962 г. 

    
 

559
2 

6633 
10.12.2020 

6633 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Георги 
Бенковски" № 6, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.655 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 655, парцел -  XIII, кв. 
46 по ПУП на гр. Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.655(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест пет пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 628 кв.м. 
(шестстотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 

5 400.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Димитров 
Кривчев , 
съгл. АЧДС № 
66 от 
20.07.1962 г. 

    
 



одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

559
3 

6634 
10.12.2020 

6634 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода" № 13, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.626 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 626, парцел - V , кв. 50 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.626(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест две шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 455 кв.м. 
(четиристотин 
петдеседт и пет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 913.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Стоян Илиев 
Кърцев , съгл. 
АЧДС № 68 от 
20.07.1962 г. 

    
 

559
4 

6635 
10.12.2020 

6635 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, бул. "Юндола" № 2, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.994 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 994, парцел - II, кв. 60Г 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

430/1117(четиристот
ин и тридесет/хиляда 
сто и седемнадесет/ 
ид. части от 
поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.994(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет девет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1117 кв.м. (хиляда 
сто и седемнадесет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 117.00лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 3 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
Записания 
в раздел 8 
"НОМЕР И 
ДАТА НА 
СЪСТАВЕ
НИ 
ПО-РАНО 
АКТОВЕ" 
документ 
за 
собствено
ст не е 
вписан в 
Служба по 
вписвания 

559
5 

6636 
15.12.2020 

6636 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, бул. "Априлско 
въстание", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1559 по КККР на 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1559(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно пет пет 

267 322.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 

    
 



гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1559, парцел - ХII, кв. 
56 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 31 084 
кв.м. (тридесет и 
една хиляди и 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

чл. 12, ал. 3 
от Закона за 
общинска 
собственост 

559
6 

6637 
15.12.2020 

6637 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, бул. "Хайдушко 
кладенче", № 4  
ПИ с идентификатор 
03592.503.19 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 19, парцел - IV, кв. 87 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.19(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 543 кв.м. 
(петстотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

4 669.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
В 
поземлени
я имот има 
построени
: 
1. Сграда 
03592.503.
19.1 със 
ЗП 65 
кв.м., брой 
етажи - 2, 
с 
предназна
чение - 
жилищна 
сграда - 
без 
документ 
за 
собствено
ст 
2. Сграда 
03592.503.
19.2 със 
ЗП 25 
кв.м., брой 
етажи  - 1, 
с 
предназна
чение: 
друг вид 
производс
твена, 
складова, 
инфрастру



ктурна 
сграда 

559
7 

6638 
15.12.2020 

6638 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, бул. "Латинка", ПИ с 
идентификатор 03592.503.43 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 43, кв. 109 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.43(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка четиридесет и 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 592 
кв.м. (петстотин 
деветдесет и две 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: 
ннезастроен имот за 
жилищни нужди 

4 531.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

559
8 

6639 
15.12.2020 

6639 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, бул. "Спартак" № 4, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.70 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 70, кв. 113, парцел  XIII 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.70(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка седем нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 904 кв.м. 
(деветстотин и 
четири кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

7 774.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
В 
поземлени
я имот има 
построена 
сграда 
03592.503.
70.1 със 
ЗП 78 
кв.м., брой 
етажи - 2, 
с 
предназна
чение - 
жилищна 
сграда - 
без 
документи 
за 
собствено
ст 

559
9 

6640 
15.12.2020 

6640 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Добрилец" № 5, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.67 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.67(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка шест седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 128 кв.м. 

9 700.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 

    
В 
поземлени
я имот има 
построени
: 
 Сграда 
03592.503.



предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 67, кв. 113, парцел  IX 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

(хиляда сто двадесет 
и осем кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

общинска 
собственост 

67.1 със 
ЗП 79 
кв.м., брой 
етажи - 2, 
с 
предназна
чение - 
жилищна 
сграда - 
без 
документи 
за 
собствено
ст 
 Сграда 
03592.503.
67.2 със 
ЗП 24 
кв.м., брой 
етажи - 1, 
с 
предназна
чение - 
друг вид 
производс
твена, 
складова, 
инфрастру
ктурна  
сграда - 
без 
документи 
за 
собствено
ст 
 Сграда 
03592.503.
67.3 със 
ЗП 28 
кв.м., брой 
етажи - 1, 
с 
предназна
чение - 
хангар, 
депо, 
гараж - 
без, 
документи 
за 



собствено
ст 

560
0 

6641 
22.12.2020 

6641 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
VIII-544, кв. 59 по ПУП на с. 
Сестримо- одобрен със 
Заповед № 693/09.06.1986 г. 

УПИ VIII (осем) - 544 
(петстотин 
четиридесет и 
четири) с площ 840 
кв.м.(осемстотин и 
четиридесет кв.м.) 

3 612.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
строителн
и книжа и 
без 
документи 
за 
собствено
ст 

560
1 

6642 
22.12.2020 

6642 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Голямо Белово, 
п.к. 4473, ул. "Юндола" № 72, 
ПИ с идентификатор 
15802.504.226 по КККР на с. 
Голямо Белово, одобрени 
със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план 
226, квартал 22, парцел IV по 
ПУП на с. Голямо Белово 

151/211(сто петдесет 
и една/двеста и 
единадесет) идеални 
части от поземлен 
имот с 
идентификатор 
15802.504.226(едно 
пет осем нула две 
точка пет нула четири 
точка две две шест) 
по КККР на с. Голямо 
Белово целия с площ 
211 кв.м.(двеста и 
единадесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за 
търговски обект, 
комплекс 

362.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
 

560
2 

6643 
07.01.2021 

6643 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Барон Хирш" № 
31, ПИ с идентификатор 
03592.501.960 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 960, кв. 69, парцел  XVI 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.960(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка девет шест 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 367 
кв.м. (триста 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 

3 156.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Стефан 
Коцев 
Гушлев, съгл. 
АДС № 81 от 
19.07.1962 г. 

    
 



урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

560
3 

6644 
07.01.2021 

6644 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Барон Хирш" № 
33, ПИ с идентификатор 
03592.501.959 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 959, кв. 69, парцел  
XVII по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.959(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка девет пет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 465 
кв.м. (четиристотин 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

3 999.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Борис Павлов 
Църцорков , 
съгл. АДС № 
80 от 
19.07.1962 г. 

    
 

560
4 

6645 
07.01.2021 

6645 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Марица" № 2, 
ПИ с идентификатор 
03592.501.974 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 974 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.974(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка девет седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
239 кв.м. (двеста 
тридесет и девет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

2 055.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Благо 
Атанасов 
Байлов , съгл. 
АДС № 77 от 
19.07.1962 г. 

    
 

560
5 

6646 
07.01.2021 

6646 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Марица" № 20, 
ПИ с идентификатор 
03592.501.2127 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.2127(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка две едно две 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 431 
кв.м. (четиристотин 
тридесет и един 

3 706.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Костадинов 
Пипонков, 
съгл. АДС № 
84 от 
19.07.1962 г. 

    
 



план - 1373, квартал 65, 
парцел IX по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

560
6 

6647 
07.01.2021 

6647 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Марица", ПИ с 
идентификатор 
03592.501.1373 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1373, квартал 65, 
парцел VIII по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1373(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка едно три седем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 304 
кв.м. (триста и четири 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

2 614.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Костадинов 
Пипонков, 
съгл. АДС № 
84 от 
19.07.1962 г. 

    
 

560
7 

6648 
07.01.2021 

6648 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Марица" № 32, 
ПИ с идентификатор 
03592.501.1381 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1381, квартал 65, 
парцел II по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1381(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка ено три осем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 411 
кв.м. (четиристотин и 
единадесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

3 534.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Станков 
Соколов, 
съгл. АДС № 
83 от 
19.07.1962 г. 

    
 

560
8 

6649 
07.01.2021 

6649 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Климент 
Охридски" № 9, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1555 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1555(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно пет пет 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 143 

1 229.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
23.02.2021 г. 
вписан с 
вх.рег.№ 1320 
от 01.03.2021 
г., Акт № 20, 

Заповед 
№ 97 от 
08.03.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1555, квартал 22, 
парцел ХIII по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

кв.м. (сто 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

общинска 
собственост 

том 5, дввхр 
1317 със 
страна Любен 
и Цветанка 
Петрови 

560
9 

6650 
20.01.2021 

6650 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Поп Михаил 
Радулов" № 14, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.699 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 699, квартал 38, 
парцел ХIХ по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.699(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест девет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 431 
кв.м. (четиристотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

5 128.90 лв. Отстъпено 
право на 
строеж съгл. 
Договор от 
17.03.1977 г. 
на Светозар 
Стефанов 
Искров 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
23.02.2021 г., 
вписан на 
25.02.2021 г. с 
Вхрег№ 1219, 
Акт № 150, 
том 4, дввхр 
1215 на 
СВ-Паарджик 
със страна 
Светозар 
Искров 

Заповед 
№ 93 от 
04.03.2021 
г. на Кмета 
на община 
Белово 
 

561
0 

6653 
01.02.2021 

6653 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ  ХI-370, кв. 46 по ПУП на 
с. Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

 УПИ 
ХI(единадесет)-370(т
риста и седемдесет)  
с площ 847 
кв.м.(осемстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 

3 350.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

561
1 

6654 
05.02.2021 

6654 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470,м. Азово, ПИ с 
идентификатор 03592.3.867 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 045069 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.867(нула три 
пет девет две точка 
три точка осем шест 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 13 490 
кв.м. (тринадесет 
хиляди четиристотин 
и деветдесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 

2 181.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



територията: 
земеделска 
Начин на тайно 
ползване: гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята: 
6 (шеста) 

561
2 

6655 
05.02.2021 

6655 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470,м. Азово, ПИ с 
идентификатор 03592.3.902 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 047013 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.902(нула три 
пет девет две точка 
три точка девет нула 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 15 653 
кв.м. (петнадесет 
хиляди шестстотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на тайно 
ползване: гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята: 
6 (шеста) 

2 181.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

561
3 

6656 
05.02.2021 

6656 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470,м. Сухата чешма, 
ПИ с идентификатор 
03592.4.519 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 062023 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.519(нула три 
пет девет две точка 
четири точка пет 
едно девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
14 041 кв.м. 
(четиринадесет 
хиляди четиридесет 
и един кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на тайно 
ползване: гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята: 
4 (четвърта) 

3 614.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

561 6657 6657 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 104.20 лв. Имотът се     



4 05.02.2021 Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470,м. Калугера, ПИ с 
идентификатор 03592.4.633 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 056019 

идентификатор 
03592.4.633(нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
три три) по КККР на 
гр. Белово с площ 15 
937 кв.м. (петнадесет 
хиляди деветстотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на тайно 
ползване: нива 
Категория на земята: 
9 (девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

 

561
5 

6658 
05.02.2021 

6658 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470,м. Капиница, ПИ с 
идентификатор 03592.3.259 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 039102 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.259(нула три 
пет девет две точка 
три точка две пет 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 12 461 
кв.м. (дванадесет 
хиляди четиристотин 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на тайно 
ползване: ливада 
Категория на земята: 
9(девета) 

191.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

561
6 

6659 
05.02.2021 

6659 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470,м. Азово, ПИ с 
идентификатор 03592.3.810 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 045011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.810(нула три 
пет девет две точка 
три точка осем едно 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 5 057 
кв.м. (пет хиляди 
петдесет и седем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 

817.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



земеделска 
Начин на тайно 
ползване: гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята: 
6 (шеста) 

561
7 

6660 
05.02.2021 

6660 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470,м. Калугер, ПИ с 
идентификатор 03592.4.636 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 056022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.636(нула три 
пет девет две точка 
четири точка шест 
три шест) по КККР на 
гр. Белово с площ 2 
428 кв.м. (две хиляди 
четиристотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на тайно 
ползване: нива 
Категория на земята: 
9 (девета) 

403.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

561
8 

6661 
05.02.2021 

6661 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470,м. Кутела, ПИ с 
идентификатор 03592.2.262 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 029114 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.262(нула три 
пет девет две точка 
две точка две шест 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 5 265 
кв.м. (пет хиляди 
двеста шестдесет и 
пет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на тайно 
ползване: гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята: 
6 (шеста) 

967.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

561
9 

6662 
08.02.2021 

6662 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Рила" № 8, ПИ с 
идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.671(нула 
три пет девет две 

5 392.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Стоян Спасов 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
21.04.2021 г., 

Заповед 
№ 246 от 
26.04.2021 
г. на кмета 



03592.502.671 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 671, квартал 45, 
парцел ХIII по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

точка пет нула две 
точка шест седем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 627 
кв.м. (шестстотин 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

Минков, съгл. 
АДС № 91 от 
20.07.1962 г. 

вписан с 
Вхрех№ 3070 
от 22.04.2021 
г., Акт № 57, 
том 11, дввхр 
3056 на 
СВ-Пазарджи
к с купувачи 
ЛЮба 
Минкова, 
Цветанка 
Загорска и 
Зоя Лачкова 

на община 
Белово 
 

562
0 

6663 
08.02.2021 

6663 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Яне Сандански" 
№ 17, ПИ с идентификатор 
03592.503.33 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1505, квартал 87, 
парцел ХVII, XXX по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.33(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 494 кв.м. 
(четиристотин 
деветдесет и четири 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

4 248.40 лв. Имотътсе 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

562
1 

6665 
22.02.2021 

6665 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ПИ с пл. № 
131 по ПУП на с. Габровица - 
одобрен със Заповед № 
248/1998 г. 

ПИ с пл.№ 131(сто 
тридесет и един) с 
площ 687 кв.м. 
(шестстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 

1 209.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

562
2 

6666 
22.02.2021 

6666 с. Габровица, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  XI 
-130, кв. 17 по ПУП на с. 
Габровица - одобрен със 
Заповед № 248/1998 г. 

УПИ XI - 130(сто 
тридесет) с площ 382 
кв.м. (триста 
осемдесет и два 
кв.м.) 

916.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

    
 



собственост 

562
3 

6667 
22.02.2021 

6667 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470,м. Реовица, ПИ с 
идентификатор 03592.3.556 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 046037 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.556(нула три 
пет девет две точка 
три точка пет пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 129 
кв.м. (хиляда сто 
деадесет и девет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на тайно 
ползване: гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята: 
6 (шеста) 

 166.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

562
4 

6668 
22.02.2021 

6668 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470,м. Реовица, ПИ с 
идентификатор 03592.3.551 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед 
РД-18-34/20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 046031 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.551(нула три 
пет девет две точка 
три точка пет пет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 010 
кв.м. (хиляда и десет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на тайно 
ползване: гори и 
храсти в земеделска 
земя 
Категория на земята: 
6 (шеста) 

148.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаниел 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

562
5 

6669 
22.02.2021 

6669 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ IХ-598, 
кв. 64 по ПУП на с. Сестримо- 
одобрен със Заповед № 
693/09.06.1986 г. 

УПИ IХ (девет) - 598 
(петстотин 
деветдесет и осем) с 
площ 496 
кв.м.(четиристотин 
деветдесет и шест 
кв.м.) 

2 132.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Иван 
Георгиев 
Стефанов, 
съгл. АДС № 
5127 от 
10.06.1969 г. 

    
 

562 6676 6676 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 4 308.60 лв. Отстъпено     



6 12.03.2021 Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 7, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.597 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 597, квартал 51, 
парцел ХХI по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

идентификатор 
03592.502.597(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет девет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 501 
кв.м. (петстотин и 
един кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

право на 
строеж на 
Павел Петров 
Петракиев, 
съгл. АДС № 
138 от 
16.07.1962 г. 

 

562
7 

6677 
12.03.2021 

6677 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 9, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.596 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 596, квартал 51, 
парцел ХХ по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.596(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет девет шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 491 кв.м. 
(четиристотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

4 222.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Никола Коцев 
Лютаков, 
съгл. АДС № 
139 от 
16.07.1962 г. 

    
 

562
8 

6678 
12.03.2021 

6678 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 18, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.2074 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 654,652, квартал 46, 
парцел IХ по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2074(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула седем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
480 кв.м. 
(четиристотин и 
осемдесеткв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 

4 128.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Крум Николов 
Орманлиев, 
съгл. Договор 
за отстъпено 
право на 
строеж от 
07.01.1981 г. 

    
 



ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

562
9 

6679 
12.03.2021 

6679 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 21, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.749 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 749, квартал 117, 
парцел ХIII по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.749(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем четири 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 485 
кв.м. (четиристотин и 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

4 171.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Атанас 
Йорданов 
Петров/Паунк
ов/, съгл. АДС 
№ 51 от 
19.07.1962 г. 

    
 

563
0 

6680 
12.03.2021 

6680 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 22, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.666 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 666, квартал 45, 
парцел VIII по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.666(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест шест 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 486 
кв.м. (четиристотин и 
осемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

4 179.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Зонка Илиева 
Кинчева, 
съгл. АДС № 
171/03.09.198
4 г. 

    
 

563
1 

6681 
12.03.2021 

6681 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 22-А, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.665 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 665, квартал 45, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.665(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест шест пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 547 кв.м. 
(петстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайни 

4 704.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Никифор 
Методиев 
Ников, съгл. 
АДС № 
160/12.07.196
2 г. 

    
 



парцел VII по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

563
2 

6682 
12.03.2021 

6682 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 28, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.754 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 754, квартал 44, 
парцел VIII по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.754(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем пет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
410 кв.м. 
(четиристотин и 
десет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

3 526.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Никола 
Василев 
Апостолов 
съгл. АДС № 
88/20.07.1962 
г. 

    
 

563
3 

6683 
12.03.2021 

6683 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 30, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.755 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 755, квартал 44, 
парцел IХ по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.755(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем пет пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 325 кв.м. 
(триста двадесет и 
пет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

2 795.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Асен Янков 
Велков съгл. 
Договор за 
отстъпено 
право на 
строеж № 66 
от 20.07.1962 
г. издаден от 
ОНС 

    
 

563
4 

6684 
12.03.2021 

6684 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 40, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.742 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.742(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем четири 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 483 
кв.м. (четиристотин 

4 153.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Мирчо Кочов 
Паракозов/Ми
рчо 
Костадинов 
Петров/ 
съгл.АДС № 

    
 



предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 742, квартал 43, 
парцел IV,VII по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

осемдесет и три 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

63 от 
19.07.1962 г. 

563
5 

6685 
12.03.2021 

6685 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Априлско 
въстание" № 41, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1651 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1651, квартал 117, 
парцел III по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1651(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест пет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 422 
кв.м. (четиристотин 
двадесет и два кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

3 629.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Васил 
Борисов 
Иванов, съгл. 
Договор за 
отстъпено 
право на 
строеж от 
10.01.1984 г. 

    
 

563
6 

6686 
12.03.2021 

6686 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Алеко 
Константинов" № 13, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1782 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 672, квартал 45, 
парцел XIV по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1782(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно седем 
осем две) по КККР на 
гр. Белово с площ 
327 кв.м. (триста 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

2 812.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Марин 
Методиев 
Ников, съгл. 
АДС №  от 
03.09.1984 г. 

    
 

563
7 

6687 
12.03.2021 

6687 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Алеко 
Константинов" № 21, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.735 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.735(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем три пет) 

3 061.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
ГЕОРГИ 
ДИМИТРОВ 
ПАУНКОВ, 

    
 



Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
последно изменение от 
04.01.2016 г., предходен 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план - 
735, квартал 43, парцел XI по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

по КККР на гр. Белово 
с площ 356 кв.м. 
(триста петдесет и 
шест кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

съгл. Договор 
от 
28.10.1957г., 
издаден от 
Селски 
Общински 
Народен 
Съвет - Гара 
Белово 

563
8 

6688 
12.03.2021 

6688 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Орфей" № 17, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.566 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
номер по предходен план - 
566, квартал 55, парцел VIII 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.566(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет шест шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 407 кв.м. 
(четиристотин и 
седем кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

4 843.30 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Цвятко 
Генадиев 
Рангелов, 
съгл. АДС № 
126 от 
18.07.1962 г. 

    
 

563
9 

6689 
12.03.2021 

6689 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Орфей" № 20, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.621 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
номер по предходен план - 
621, квартал 50, парцел VII 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.621(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест две едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 366 кв.м. 
(триста шест и шест 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

3 147.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Димитров 
Даутов, съгл. 
АДС № 150 от 
16.07.1962 г. 

    
 

564
0 

6690 
12.03.2021 

6690 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Орфей" № 26, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.623 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.623(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 

3 061.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Димитър 
Христов 

    
 



Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
номер по предходен план - 
623, квартал 50, парцел IХ по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

точка шест две три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 356 кв.м. 
(триста петдесет и 
шест кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

Котов, съгл. 
АДС № 153 от 
16.07.1962 г. 

564
1 

6691 
12.03.2021 

6691 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Орфей" № 28, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.624 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
номер по предходен план - 
624, квартал 50, парцел Х по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.624(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
349 кв.м. (триста 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 м) 

3 001.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Владо Иванов 
Андонов, 
съгл. АДС № 
147 от 
16.07.1962 г. 

    
 

564
2 

6692 
10.12.2020 

6692 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Георги 
Бенковски" № 1, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.664 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 664, парцел - VI, кв. 45 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.664(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест шест 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
427 кв.м. 
(четиристотин 
двадесет и седем 
кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 672.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Христо К. 
Начев, съгл. 
АЧДС № 94 от 
20.07.1962 г. 

    
 

564 6693 6693 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 3 715.20 лв. Отстъпено     



3 12.03.2021 Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Георги 
Бенковски" № 3, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.663 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 663, парцел - V, кв. 45 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

идентификатор 
03592.502.663(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест шест три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 432 кв.м. 
(четиристотин 
тридесет и два кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

право на 
строеж на 
Димитър 
Христов 
Близнаков, 
съгл. АЧДС № 
167 от 
12.07.1962 г. 

 

564
4 

6694 
12.03.2021 

6694 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Георги 
Бенковски" № 5, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.662 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 662, парцел - IV, кв. 45 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.662(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест шест две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 440 кв.м. 
(четиристотин и 
четиридесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 784.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Станой 
Стефанов 
Вучев, 
съгл.Договор 
за отстъпено 
право на 
строеж от 
08.08.1984 г. 

    
 

564
5 

6695 
12.03.2021 

6695 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Георги 
Бенковски" № 7, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.661 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 661, парцел - III, кв. 45 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.661(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест шест 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 614 
кв.м. (шестстотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 280.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Иванов 
Богданов, 
съгл. АЧДС № 
161 от 
12.07.1962 г. 

    
 



564
6 

6696 
12.03.2021 

6696 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Георги 
Бенковски" № 9, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.660 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 660, парцел - II, кв. 45 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.660(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест шест 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 608 
кв.м. (шестстотин и 
осем кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 228.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Ангел Петров 
Цветански, 
съгл. АЧДС № 
168 от 
12.07.1962 г. 

    
 

564
7 

6697 
12.03.2021 

6697 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Раковица" № 
32, ПИ с идентификатор 
03592.502.1275 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1275, парцел - XVII, кв. 
2 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1275(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две седем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 520 
кв.м. (петстотин и 
двадесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 472.00лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Любен 
Костадинов 
Кръстев и 
Николай 
Костадинов 
Кръстев. 

    
 

564
8 

6698 
12.03.2021 

6698 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Раковица" № 
34, ПИ с идентификатор 
03592.502.1276 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1276, парцел - XIV, кв. 
2 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1276(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две седем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 514 
кв.м. (петстотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 

4 420.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
сграда, 
построена 
възоснова 
на 
отстъпено 
право на 
строеж 
собствено
ст на 
Цвятко 
Костадино
в 
Дочевски, 



застрояване(до 10 m) съгл. НА 
№ 144 том 
III дело 
1253 от 
04.04.1996
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК и 
ПЕТЪР 
КОСТАДИ
НОВ 
ДОЧЕВСК
И, съгл. 
НА № 143 
том III 
дело 1252 
от 
04.04.1996
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 

564
9 

6699 
12.03.2021 

6699 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Раковица" № 
38, ПИ с идентификатор 
03592.502.1278 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1278, парцел - XI, кв. 2 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1278(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две седем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 522 
кв.м. (петстотин и 
двадесет и двакв.м.) 
Трайни 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 489.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
01.12.2021 г., 
вписан с Вх. 
рег. № 10616 
от 10.12.2021 
г., Акт № 56, 
том 38, 
дв.вх.р. 10610 
на СВ - 
Пазарджик с 
купувач Иван 
Стоев 

Заповед 
№ 628 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В имота 
има 
сграда, 
построена 
възоснова 
на 
отстъпено 
право на 
строеж 
собствено
ст на 
ИВАН 
КУЗОВ 
СТОЕВ, 
съгл. НА 
№ 171 том 
III дело 
1535 от 
01.10.1981
г., издаден 
от РС 



ПАЗАРДЖ
ИК 

565
0 

6700 
12.03.2021 

6700 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Раковица" № 
42, ПИ с идентификатор 
03592.502.1280 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1280, парцел - VII, кв. 2 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1280(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 615 
кв.м. (шестстотин и 
петнадесет кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 289.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал.5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
сграда, 
построена 
възоснова 
на 
отстъпено 
право на 
строеж 
собствено
ст на 
АЛЕКСАН
ДЪР 
КИРИЛОВ 
ЗАХАРИЕ
В, съгл. 
НА № 140 
том IX 
дело 3136 
от 
01.01.1974
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК и  
КИРИЛ 
АЛЕКСАН
ДРОВ 
ЗАХАРИЕ
В, съгл. 
НА № 164 
том VII 
рег. 2456 
дело 1831 
от 
16.04.2008
г., издаден 
от Служба 
по 
вписвания
та 
Пазарджи
к 

565
1 

6701 
19.03.2021 

6701 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Раковица" № 
46, ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1283(нула 
три пет девет две 

5 254.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Димитър 

    
 



03592.502.1283 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1283, парцел - IV, кв. 2 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

точка пет нула две 
точка едно две осем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 611 
кв.м. (шестстотин и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

Георгиев 
Клисаров от 
10..04.1968 г. 

565
2 

6702 
19.03.2021 

6702 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Климент 
Охридски" , ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1616 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1616, парцел - XII, XIII, 
XIV, кв. 22 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1616(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест едно 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 560 
кв.м. (петстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

4 816.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

565
3 

6703 
19.03.2021 

6703 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Климент 
Охридски" , ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1615 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1615, парцел - X, кв. 22 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1615(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест едно 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 79 
кв.м. (седемдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

679.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

565 6704 6704 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 3 715.20 лв. Имотът се   Договор за Заповед 



4 19.03.2021 Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Климент 
Охридски"  № 81, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1205 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1205, парцел - XI, кв. 
10 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

идентификатор 
03592.502.1205(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две нула 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 432 
кв.м. (четиристотин 
тридесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

покупко-прод
ажба от 
01.12.2021 г., 
вписан на 
02.12.2021 г. с 
Вхрег№ 
10283, Акт № 
9, том 37, 
дв.вх.р 10292 
на 
СВ-Пазарджи
к с Младен 
Димитров 
Мавров 

№ 596 от 
09.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В имота 
има 
построена 
сграда на 
МЛАДЕН 
ДИМИТРО
В 
МАВРОВ, 
съгл. НА 
№ 66 том 
II дело 719 
от 
24.02.1994
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 

565
5 

6705 
19.03.2021 

6705 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Климент 
Охридски"  № 27, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1050 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1050, парцел -IV , кв. 
22 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1050(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно нула пет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 665 
кв.м. (шестстотин 
шестдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 719.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построена 
сграда на 
ВЛАДИМИ
Р 
АЛЕКСАН
ДРОВ 
БОНДЖО
В, съгл. 
НА № 31 
том IV 
дело 1607 
от 
19.11.1980
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 

565
6 

6706 
19.03.2021 

6706 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Климент 
Охридски"  № 85, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1208 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1208(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две нула 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 497 

5 719.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Иван Ненков 
Домосчиев, 
съгл. АЧДС № 
182 от 
26.07.1962 г. 

    
 



г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1208, парцел -Х , кв. 10 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

кв.м. (четиристотин 
деветдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

565
7 

6707 
19.03.2021 

6707 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Климент 
Охридски"  № 85, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1209 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1209, парцел - IХ , кв. 
10 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1209(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две нула 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 381 
кв.м. (триста 
осемдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 276.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Кръстю 
Кръстев, ид. 
ч. 1/2 съгл. 
договор от 
27.12.1962 г.. 

    
 

565
8 

6708 
19.03.2021 

6708 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Климент 
Охридски"  № 93, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1217 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1217, парцел - IV , кв. 
10 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1217(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две едно 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 308 
кв.м. (триста и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 648.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
наследници 
на Спас и 
Петър 
Василеви 
Родеви , съгл. 
АЧДС № 181 
от 26.07.1962 
г. 

    
 

565
9 

6709 
19.03.2021 

6709 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Климент 
Охридски"  № 95, ПИ с 
идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1218(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 

2 287.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
наследници 
на Спас и 

    
 



03592.502.1218 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1218, парцел - III , кв. 
10 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

точка едно две едно 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 266 
кв.м. (двеста 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

Петър 
Василеви 
Родеви , съгл. 
АЧДС № 181 
от 26.07.1962 
г. 

566
0 

6710 
19.03.2021 

6710 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Иван Вазов"  № 
1, ПИ с идентификатор 
03592.502.576 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 576, парцел - III , кв. 57 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.576(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет седем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 469 
кв.м. (четиристотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 033.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
наследници 
на Кузо 
Славеев 
Генов , съгл. 
АЧДС № 124 
от 18.07.1962 
г. 

    
 

566
1 

6711 
19.03.2021 

6711 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Иван Вазов"  № 
3, ПИ с идентификатор 
03592.502.575 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 575, парцел - II , кв. 57 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.575(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет седем пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 453 кв.м. 
(четиристотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 895.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
наследници 
на Никола 
Иванов Генов 
, съгл. АЧДС 
№ 119 от 
18.07.1962 г. 

    
 

566
2 

6712 
19.03.2021 

6712 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  

Поземлен имот с 
идентификатор 

3 758.20 лв. Отстъпено 
право на 

    
 



п.к.4470, ул. "Иван Вазов"  № 
15, ПИ с идентификатор 
03592.502.605 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 605, парцел - II , кв. 51 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

03592.502.605(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест нула пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 437 кв.м. 
(четиристотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

строеж на 
Георги 
Иванов Гигов 
, съгл. АЧДС 
№ 129 от 
18.07.1962 г. 

566
3 

6713 
19.03.2021 

6713 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Иван Вазов"  № 
17, ПИ с идентификатор 
03592.502.604 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 604, парцел - III, кв. 51 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.604(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест нула 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
513 кв.м. (петстотин и 
тринадесет кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 411.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Иван Досов 
Троянов , 
съгл. АЧДС № 
131 от 
16.07.1962 г. 

    
 

566
4 

6714 
19.03.2021 

6714 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Иван Вазов"  № 
19, ПИ с идентификатор 
03592.502.603 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 603, парцел - IV, кв. 51 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.603(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест нула три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 525 кв.м. 
(петстотин двадесет 
и пет кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 515.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Ангел Досов 
Троянов , 
съгл. АЧДС № 
143 от 
16.07.1962 г. 

    
 

566 6715 6715 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 3 156.20 лв. Отстъпено    Заповед 



5 19.03.2021 Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Иван Вазов"  № 
21, ПИ с идентификатор 
03592.502.602 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 602, парцел - V, кв. 51 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

идентификатор 
03592.502.602(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест нула две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 367 кв.м. 
(триста шестдесет и 
седем кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

право на 
строеж на 
Йордан 
Николов 
Димитров , 
съгл. АЧДС № 
142 от 
16.07.1962 г. 

№ 191  от 
02.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

566
6 

6716 
19.03.2021 

6716 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Иван Вазов"  № 
23, ПИ с идентификатор 
03592.502.601 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 601, парцел - VI, кв. 51 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.601(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест нула 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 373 
кв.м. (триста 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 207.80лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
В имота са 
построени 
сгради 
собствено
ст на  
РУМЕН 
ИВАНОВ 
ИЛКОВ, 
съгл. № 18 
том I дело 
34 от 
07.01.1991
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 

566
7 

6717 
19.03.2021 

6717 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода"  № 7, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.586 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 586, парцел - IV, кв. 56 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.586(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет осем шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 1 024 кв.м. 
(хиляда двадесет и 
четири кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 

8 806.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

    
В имота са 
построени 
сгради 
собствено
ст на  
КРАСИМИ
Р 
ИВАНОВ 
ПИПОНКО
В, съгл. № 
93 том 
XXII дело 
6593 от 
30.12.1997
г., издаден 



застрояване(до 10 m) от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 

566
8 

6718 
19.03.2021 

6718 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода"  № 12, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.578 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 578, парцел - VI, кв. 57 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.578(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет седем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 466 
кв.м. (четиристотин 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 007.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
08.12.2021 г. 
вписан в 
СВ-Пазарджи
кс вх.рег.№ 
10519, Акт № 
189, том 37, 
дв.вх.р. 10523 
от 08.12.2021 
г. с купувач 
Лиляна 
Иванчева и 
Ваня 
Пергелова 

Заповед 
№ 590 от 
13.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В имота са 
построени 
сгради 
собствено
ст на  
ЛИЛЯНА 
АЛЕКСАН
ДРОВА 
ИВАНЧЕВ
А, съгл. 
НА № 115 
том VII 
дело 2674 
от 
25.09.1992
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК и 
ВАНЯ 
АЛЕКСАН
ДРОВА 
ЧИФЧИЕВ
А, съгл. 
НА № 115 
том VII 
дело 2674 
от 
25.09.1992
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 

566
9 

6719 
19.03.2021 

6719 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода"  № 15, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.627 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.627(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест две 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 334 

2 872.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

    
В имота са 
построени 
сгради 
собствено
ст на  
ХРИСТО 
НИКОЛОВ 



г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 627, парцел - IV, кв. 50 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

кв.м. (триста 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

общинската 
собственост 

МИТОВ, 
съгл. НА 
№ 200 том 
XI дело 
3734 от 
11.11.1993
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 

567
0 

6720 
19.03.2021 

6720 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода"  № 16, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.580 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 580, парцел - IХ, кв. 57 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.580(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет осем нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 326 кв.м. 
(триста двадесет и 
шест кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 803.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Влада 
Дамянова 
Ваклинова, 
съгл. АДС № 
121 от 
18.07.1962 г. 

    
 

567
1 

6721 
19.03.2021 

6721 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода"  № 17, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.628 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 628, парцел - III, кв. 50 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.628(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест две осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 340 кв.м. 
(триста и 
четиридесет кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 924.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Никола 
Георгиев 
Акшаров, 
съгл. АДС № 
148 от 
16.07.1962 г. 

    
 

567
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6722 
19.03.2021 

6722 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода"  № 19, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.629 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.629(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест две 

2 642.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Иван Николов 
Дангов, съгл. 
АДС № 155 от 

    
 



Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 629, парцел - II, кв. 50 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 334 
кв.м. (триста 
тридесет и четири 
кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

16.07.1962 г. 

567
3 

6723 
19.03.2021 

6723 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода"  № 21, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.629 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 630, парцел - I, кв. 50 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.630(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест три нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 389 кв.м. 
(триста осемдесет и 
девет кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 345.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота е 
построена 
сграда 
собствено
ст на 
ИВАН 
ТОМОВ 
ГИГОВ, 
съгл.  № 
121 том II 
дело 1124 
от 
26.04.1993
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 

567
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6724 
19.03.2021 

6724 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода"  № 22, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.560 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 560, парцел - XIII, кв. 
55 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.560(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет шест нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 322 кв.м. 
(триста двадесет и 
два кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 769.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Владимир 
Георгиев 
Шаламанов, 
съгл. АЧДС № 
114 от 
18.07.1962 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
15.11.2021 г., 
вписан с 
Вх.рег.№ 
9612 от 
15.11.2021 г., 
Акт № 102, 
том 34, 
дв.вх.р. 9596 
на 
СВ-Пазарджи
к с купувачи 
Велка, 
Владимир и 
Ивайло 
Шаламанови 

Заповед 
№ 580 от 
24.11.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

567
5 

6725 
19.03.2021 

6725 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  

Поземлен имот с 
идентификатор 

2 924.00 лв. Отстъпено 
право на 

    
 



п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода"  № 24, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.561 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 561, парцел - XIV, кв. 
55 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

03592.502.561(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет шест едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 340 кв.м. 
(триста и 
четиридесет кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

строеж на 
Ангел 
Георгиев 
Арчев, съгл. 
АЧДС № 113 
от 18.07.1962 
г. 

567
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6726 
19.03.2021 

6726 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода"  № 32, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.591 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 591, парцел - XV, кв. 
51 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.591(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет девет едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 403 кв.м. 
(четиристотин и три 
кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 465.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Иван Лазаров 
Пострумски, 
съгл. АЧДС № 
135 от 
16.07.1962 г. 

    
 

567
7 

6727 
19.03.2021 

6727 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода"  № 34, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.592 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 592, парцел - XVI, кв. 
51 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.592(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет девет две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 394 кв.м. 
(триста деветдесет и 
четири кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 388.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Димитър 
Йорданов 
Паничаров, 
съгл. АЧДС № 
135 от 
16.07.1962 г. 

    
 

567 6728 6728 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 3 414.20 лв. Отстъпено     



8 19.03.2021 Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Чавдар 
войвода"  № 36, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.593 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 593, парцел - XVII, кв. 
51 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

идентификатор 
03592.502.593(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет девет три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 397 кв.м. 
(триста деветдесет и 
седем кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

право на 
строеж на 
Костадин 
Магдалинин, 
съгл. АЧДС № 
137 от 
16.06.1962 г. 

 

567
9 

6729 
19.03.2021 

6729 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Дъбравско 
шосе"  № 9, ПИ с 
идентификатор 
03592.501.1464 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1464, парцел - VII, кв. 
12 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1464(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка едно четири 
шест четири) по КККР 
на гр. Белово с площ 
518 кв.м. (петстотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 454.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Иван 
Александров 
Цоклинов, 
съгл. АЧДС № 
176 от 
26.07.1962 г. 

    
 

568
0 

6730 
19.03.2021 

6730 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Дъбравско 
шосе"  № 7, ПИ с 
идентификатор 
03592.501.1465 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1465, парцел - VI, кв. 
12 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1465(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка едно четири 
шест пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
835 кв.м. (осемстотин 
тридесет и пет кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

7 181.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Йордан 
Славеев 
Генов, съгл. 
АЧДС № 177 
от 26.07.1962 
г. 

    
 



568
1 

6731 
19.03.2021 

6731 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ПИ с пл. № 
280, кв. 75 по ПУП на с. 
Сестримо- одобрен със 
Заповед № 693/09.06.1986 г. 

ПИ с пл. № 
280(двеста и 
осемдесет) с площ 
114 кв.м.(сто и 
четиринадесет кв.м.) 

490.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
25.08.2021 г. с 
Вх.рег.№ 
6902 от 
26.08.2021 г., 
Акт 117, том 
24, Дввхр 
6884 на 
СВ-Пазарджи
к с купувач 
Костадин 
Кюстендилск
и 

Заповед 
№ 443 от 
10.09.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В имота 
има 
построени 
сгради без 
строителн
и книжа и 
без 
документи 
за 
собствено
ст 

568
2 

6732 
26.03.2021 

6732 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Дъбравско 
шосе"  № 5, ПИ с 
идентификатор 
03592.501.1469 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1469, парцел - IV, кв. 
12 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1469(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка едно четири 
шест девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
658 кв.м. (шестстотин 
петдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 658.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Иван 
Йорданов 
Якимов, съгл. 
АЧДС № 174 
от 26.07.1962 
г. 

    
 

568
3 

6733 
26.03.2021 

6733 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Дъбравско 
шосе"  № 3, ПИ с 
идентификатор 
03592.501.1470 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1470, парцел - II, III, кв. 
12 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1470(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка едно четири 
седен нула) по КККР 
на гр. Белово с площ 
747 кв.м. 
(седемстотин 
четиридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

6 424.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Стоимен 
Иванов 
Бонджолов, 
съгл. АЧДС № 
175/48 от 
26.07.1962 г. 

    
 



урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

568
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6734 
26.03.2021 

6734 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Капитан 
Йоновски"  № 41, ПИ с 
идентификатор 
03592.501.1382 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1382, парцел - VI, кв. 
17 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1382(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка едно три осем 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 344 
кв.м. (триста 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 958.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота е 
построена 
сграда 
собствено
ст на 
ЦВЕТАН 
КИРИЛОВ 
ЦВЕТКОВ, 
съгл. № 
134 том IV 
дело 1469 
от 
25.02.1991
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 

568
5 

6735 
26.03.2021 

6735 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Марко"  
№ 3, ПИ с идентификатор 
03592.501.1457 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1457, парцел - II, кв. 13 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1457(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка едно четири 
пет седем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
432 кв.м. 
(четиристотин 
тридесет и два кв.м.) 
Трайнo 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тrайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 418.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

568
6 

6736 
26.03.2021 

6736 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Марко"  
№ 19, ПИ с идентификатор 
03592.501.2104 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.2104(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка две едно нула 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
287 кв.м. (двеста 
осемдесет и седем 

2 468.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



план -  парцел - IХ, кв. 14 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

568
7 

6737 
26.03.2021 

6737 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Марко"  
№ 20, ПИ с идентификатор 
03592.501.2125 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  парцел - V, кв. 17 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.2125(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка две едно две 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 479 
кв.м. (четиристотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайнo 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 119.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Божурка Ст. 
Ангелова, 
съгл. АЧДС № 
348 от 
04.02..1988 г. 

    
 

568
8 

6738 
26.03.2021 

6738 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Марко"  
№ 21, ПИ с идентификатор 
03592.501.1383 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1383, парцел - Х, кв. 14 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.1383(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка едно три осем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 482 
кв.м. (четиристотин 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайни предна 
значение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на тайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 145.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Борисов 
Грозданов, 
съгл. Договор 
от 06.03.1968 
г. 

    
 

568
9 

6739 
26.03.2021 

6739 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Марко"  
№ 23, ПИ с идентификатор 
03592.501.2101 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.2101(нула 
три пет девет две 
точка пет нула едно 
точка две едно нула 

3 113.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

    
В имота са 
построени 
сгради 
собствено
ст на 



Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  парцел - ХI, кв. 14 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 362 
кв.м. (триста 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

ГЕОРГИ 
АНАСТАС
ОВ 
АТАНАСО
В, съгл. № 
150 от 
07.06.1994
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 

569
0 

6743 
06.04.2021 

6743 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Щърбан 
войвода"  № 5, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1290 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  1290, парцел - ХVI, кв. 
2 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1290(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две девет 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 674 
кв.м. (шестстотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 796.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Симеон 
Георгиев 
Ботинов, 
съгл. Договор 
от 09.04.1968 
г. 

    
 

569
1 

6744 
06.04.2021 

6744 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Щърбан 
войвода"  № 7-А, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1289 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  1289, парцел - ХII, кв. 
2 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1289(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две осем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 623 
кв.м. (шестстотин 
двадесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 357.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Димитър 
Спасов 
Стоянов 

    
 

569
2 

6745 
06.04.2021 

6745 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Щърбан 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1288(нула 

5 693.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 

    
 



войвода"  № 7-Б, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1288 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  1288, парцел - Х, кв. 2 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две осем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 662 
кв.м. (шестстотин 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

Стоян 
Стефанов 
Стоев, съгл 
Договор от 
23.06.1982 г. 

569
3 

6746 
30.03.2021 

6746 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Щърбан 
войвода"  № 7-В, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1287 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  1287, парцел - IХ, кв. 2 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1287(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две осем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 814 
кв.м. (осемстотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

7 000,40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Тодор 
Георгиев 
Тодоров 

    
 

569
4 

6747 
06.04.2021 

6747 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Щърбан 
войвода"  № 9, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1286 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  1286, парцел - V, кв. 2 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1286(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две осем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 821 
кв.м. (осемстотин и 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

7 060,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основаное чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота е 
построена 
сграда 
собствено
ст на 
ПЕТРАНК
А 
НИКОЛОВ
А 
ВАРЕВА, 
съгл. НА 
№ 153 том 
ХХ дело 
6389 от 
25.06.1975
г., издаден 
от РС 



ПАЗАРДЖ
ИК 

569
5 

6748 
06.04.2021 

6748 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Щърбан 
войвода"  № 11, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.2092 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  2034, парцел - ХХХVI, 
кв. 2 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2092(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула девет 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 473 
кв.м. (четиристотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 067.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Стойчо 
Кирилов 
Биков, съгл. 
Договор от 
24.07.1974 г. 

    
В имота е 
построена 
сграда 
собствено
ст на 
ПЕТРАНК
А 
НИКОЛОВ
А 
ВАРЕВА, 
съгл. НА 
№ 153 том 
ХХ дело 
6389 от 
25.06.1975
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 

569
6 

6749 
06.04.2021 

6749 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Щърбан 
войвода"  № 13, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.2062 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  парцел - I, кв. 2 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2062(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула шест 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 443 
кв.м. (четиристотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 809.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Христо 
Борисов 
Кокаланов, 
съгл. АЧДС № 
343 от 
02.02.1988 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
01.11.2021 г., 
вписан на 
03.11.2021 г. с 
Вхрег№ 9155, 
Акт № 151, 
том 32, 
дв.вх.р 9147 
на 
СВ-Пазарджи
к с Христо 
Борисов 
Кокаланов 

Заповед 
№ 550 от 
15.11.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

569
7 

6750 
06.04.2021 

6750 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Орфей""  № 14, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.609 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.609(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест нула 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 527 
кв.м. (петстотин 
двадесет и седем 

4 532.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Стоянов 
Дамянов, 
съгл. АЧДС № 
130 от 
16.07.1962 г. 

    
 



план - 609, парцел - ХI, кв. 51 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

569
8 

6751 
06.04.2021 

6751 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Орфей""  № 18, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.611 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 611, парцел - ХIII, кв. 
51 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.611(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест едно 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 507 
кв.м. (петстотин и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 360.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Димитър 
Иванов 
Младенов, 
съгл. АЧДС № 
132 от 
16.07.1962 г. 

    
 

569
9 

6752 
06.04.2021 

6752 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Юрий Гагарин"  
№ 2, ПИ с идентификатор 
03592.502.584 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 584, парцел - V, кв. 57 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.584(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет осем 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
422 кв.м. 
(четиристотин 
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 021.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Атанас 
Методиев 
Цветанов, 
съгл. АЧДС № 
117 от 
18.07.1962 г. 

    
 

570
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6753 
07.04.2021 

6753 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ  IV-528, кв. 36 по ПУП на 
с. Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

 УПИ 
IV(четири)-528(петст
отин двадесет и 
осем)  с площ 485 
кв.м.(четиристотин 
осемдесет и пет 
кв.м.) 

1 298.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Владимир 
Спасов 
Владимиров 
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07.04.2021 

6754 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ II-59, 
кв. 8 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

УПИ II (две) - 59 
(петдесет и девет) с 
площ 500 
кв.м.(петстотин кв.м.) 

2 150.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Божидар 
Александров 
Угринов 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
24.06.2021 г., 
вписан на 
25.06.2021 г. с 
Вхрег№ 4898, 
Акт № 107, 
том 17, 
дв.вх.р 4889 
на 
СВ-Пазарджи
к със страна 
Божидар 
Александров 
Угринов 

Заповед 
№ 347  от 
30.06.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В имота са 
построена 
сграда 
собствено
ст на 
Божидар 
Александр
ов 
Угринов, 
съгл. НА 
№ 145, 
том III рег. 
№ 4692, 
нот.дело 
№ 754 от 
1999 г. 
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07.04.2021 

6755 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Юрий Гагарин"  
№ 4, ПИ с идентификатор 
03592.502.583 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 583, парцел - VII, кв. 57 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.583(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет осем три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 437 кв.м. 
(четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 200.30 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Захариев 
Георгиев, 
съгл. АЧДС № 
118 от 
18.07.1962 г. 
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07.04.2021 

6756 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Юрий Гагарин"  
№ 5, ПИ с идентификатор 
03592.502.558 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.558(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет пет осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 421 кв.м. 
(четиристотин 
двадесет и един 

5 009.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Ангел 
Георгиев 
Станчев, 
съгл. АЧДС № 
108 от 
18.07.1962 г. 

    
В имота е 
построена 
сграда 
собствено
ст на 
ТОМА 
АНГЕЛОВ 
ГЕОРГИЕ
В, съгл. 



план - 558, парцел - IХ, кв. 55 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

Нотариал
ен акт № 
56 том I 
дело 99 от 
19.01.1993
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК и 
АНЕТА 
ЙОРДАНО
ВА 
РАКОВА, 
съгл. 
Нотариал
ен акт № 
24 том 19 
рег. 5052 
дело 2261 
от 
09.06.2014
г., издаден 
от Служба 
по 
вписвания
та 
гр.Пазард
жик 
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6757 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Юрий Гагарин"  
№ 7, ПИ с идентификатор 
03592.502.559 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 559, парцел - ХI, кв. 55 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.559(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка пет пет девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 411 кв.м. 
(четиристотин и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 890.90 лв. Отстъпено 
право на 
строеж 
наГеорги 
Петров 
Панов, съгл. 
АЧДС № 109 
от 18.07.1962 
г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
01.12.2021 г., 
вписан на 
06.12.2021 г. с 
Вх.рег.№ 
10389, Акт № 
75, том 37, 
дв.вх.р.10369 
на 
СВ-Пазарджи
к с купувач 
Георги Панов 

Заповед 
№ 608 от 
21.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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07.04.2021 

6758 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Рила"  № 2, ПИ 
с идентификатор 
03592.502.668 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.668(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 

5 082.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Петър 
Борисов 

    
В имота е 
построена 
сграда 
собствено



Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 668, парцел - Х, кв. 45 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

точка шест шест 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 591 
кв.м. (петстотин 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

Бакоалов, 
съгл. Договор 
от 01.01.1964 
г. 

ст на  
СТОЯНКА 
ПЕТРОВА 
ТОМОВА, 
съгл. 
Нотариал
ен акт № 
115 том V 
дело 2539 
от 
23.08.1995
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 
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6759 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Рила"  № 9, ПИ 
с идентификатор 
03592.502.751 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 751, парцел - II, кв. 45 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.751(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем пет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 288 
кв.м. (двеста 
осемдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 476.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на  
Иван Петров 
Петков, съгл. 
Договор от 
10.05.1978 г.. 

    
 

570
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6760 
08.04.2021 

6760 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Рила"  № 9, ПИ 
с идентификатор 
03592.502.796 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 751, парцел - III, кв. 44 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.796(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем девет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 301 
кв.м. (триста и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 588.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на  
Иван 
Димитров 
Дошев, съгл. 
Договор от 
10.05.1978 г.. 
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8 

6761 
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6761 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Поп Михаил 
Радулов"  № 2, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.632 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 632, парцел - XVI, кв. 
48 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.632(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест три две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 526 кв.м. 
(петстотин двадесет 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 523.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на  
Петър Коцев 
Петрев, съгл. 
АЧДС № 154 
от 16.06.1962 
г. 
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6762 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Поп Михаил 
Радулов"  № 3, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.650 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 650, парцел - VII, кв. 46 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.650(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест пет нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 565 кв.м. 
(петстотин шестдесет 
и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 523.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Костадин 
Стонов 
Божурин, 
съгл. АЧДС № 
180 от 
26.07.1960 г. 

    
 

571
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08.04.2021 

6763 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Поп Михаил 
Радулов"  № 5, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.649 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 649, парцел - VI, кв. 46 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.649(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест четири 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 553 
кв.м. (петстотин 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 

4 755.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Асен 
Георгиев 
Асенов, съгл. 
АЧДС № 158 
от 12.07.1962 
г. 

    
 



застрояване(до 10 m) 
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6764 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Белия камък"  
№ 16, ПИ с идентификатор 
03592.502.2021 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - парцел - XII, кв. 29 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2021(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула две 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 773 
кв.м. (седемстотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

6 647.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Йордан 
Станоев 
Йорданов, 
съгл. Договор 
от 05.11.1979 
г. 
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6765 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Белия камък"  
№ 18, ПИ с идентификатор 
03592.502.2023 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - парцел - XIII, кв. 29 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2023(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула две 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 785 
кв.м. (седемстотин 
осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

6 647.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Веселин 
Ангелов 
Генов, съгл. 
АЧДС № 273 
от 07.08.1984 
г. 
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6766 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Белия камък"  
№ 20, 22, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.2063 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - парцел - XIV, кв. 29 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2063(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула шест 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 687 
кв.м. (шестстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

5 908.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово съгл. 
чл. 12, ал. 5 
от Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота са 
построени 
сгради 
собствено
ст на 
СПИРИДО
Н 
МИХАЙЛО
В ВУЧЕВ, 
ВЕСЕЛИН
А 
ВЛАДИМИ



със Заповед №485/1979 г. територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

РОВА 
ВУЧЕВА, 
БОГОМИЛ 
ВЛАДИМИ
РОВ 
ВУЧЕВ 
съгл. 
Нотариал
ен акт № 
116 том 
ХХV рег. 
9772 дело 
7114 от 
27.11.2007
г., издаден 
от Служба 
по 
вписвания
та 
Пазарджи
к и на 
ИВАН 
СТОЯНОВ 
ЗАХАРИЕ
В без 
записан 
документ 
за 
собствено
ст 
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6767 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Белия камък"  
№ 26, ПИ с идентификатор 
03592.502.2024 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1540, парцел - XVI, кв. 
29 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2024(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула две 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
719 кв.м. 
(седемстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

6 183.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Владо Б. 
Келешев 
съгл. Договор 
от 17.10.1979 
г. 

    
В имота са 
построени 
сгради 
собствено
ст на 
СПИРИДО
Н 
МИХАЙЛО
В ВУЧЕВ, 
ВЕСЕЛИН
А 
ВЛАДИМИ
РОВА 
ВУЧЕВА, 
БОГОМИЛ 
ВЛАДИМИ
РОВ 
ВУЧЕВ 
съгл. 



Нотариал
ен акт № 
116 том 
ХХV рег. 
9772 дело 
7114 от 
27.11.2007
г., издаден 
от Служба 
по 
вписвания
та 
Пазарджи
к и на 
ИВАН 
СТОЯНОВ 
ЗАХАРИЕ
В без 
записан 
документ 
за 
собствено
ст 

571
5 

6768 
08.04.2021 

6768 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Георги 
Бенковски"  № 29, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.2024 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 939, парцел - III, кв. 40 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.939(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет три 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 504 
кв.м. (спетстотин и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 334.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Михайлов 
Стоицов, 
съгл. АЧДС № 
102 от 
12.07.1962 г. 

    
 

571
6 

6769 
09.04.2021 

6769 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Георги 
Бенковски"  № 32, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.940 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 

323/638(триста 
двадесет и 
три/шестстотин 
тридесет и осем) 
идеални части от 
поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.940(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 

2 777.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Любомир 
Иванов 
Илков, съгл. 
АЧДС № 102 
от 12.07.1962 
г. 

    
 



няма, номер по предходен 
план - 940, парцел - III, кв. 39 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

точка девет четири 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 638 
кв.м. (шестстотин 
тридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

571
7 

6770 
09.04.2021 

6770 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Алеко 
Константинов"  № 20-А, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1675 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1675, парцел - XIV, кв. 
42 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1675(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
седем пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
445 кв.м. 
(четиристотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 827.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Христина 
Илчева 

    
 

571
8 

6771 
09.04.2021 

6771 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Иван Вазов"  № 
8, ПИ с идентификатор 
03592.502.687 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 687, парцел - ХIХ, кв. 
52 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

244/817(двеста 
четиридесет и 
четири/осемстотин и 
седемнадесет) 
идеални части от 
поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.687(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест осем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 817 
кв.м. (осемстотин и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

2 903.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 



урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

571
9 

6772 
09.04.2021 

6772 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Родопи"  № 2, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.729 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 729, парцел - IV, кв. 41 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.729(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем две 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 474 
кв.м. (четиристотин 
седемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 076.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Ангел Марков 
Иванов от 
06.12.1971 г. 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
01.11.2021 г., 
вписан на 
02.11.2021 г. с 
Вхрег№ 9126, 
Акт № 120, 
том 32, 
дв.вх.р 9102 
на 
СВ-Пазарджи
к с Иван 
Иванов и 
Кирил Иванов 

Заповед 
№ 443 от 
10.09.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

572
0 

6773 
09.04.2021 

6773 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Поп Михаил 
Радулов"  № 31, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.931 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 931, парцел - IV, кв. 39 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.931(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет три едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 529 кв.м. 
(петстотин двадесет 
и девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 549.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Ангел Томов 
Тасев 

    
 

572
1 

6774 
09.04.2021 

6774 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Родопи"  № 9, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.723 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 723, парцел - ХV, кв. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.723(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем две три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 479 кв.м. 
(четиристотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 

2 379.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота е 
построена 
сграда 
собствено
ст на  
ДЕЛКО 
ИВАНОВ 
КОЛЕВ, 
съгл.  
Нотариал



42 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

ен акт № 8 
том XI рег. 
3887 дело 
2741 от 
30.08.2004
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК и 
МАРИЯНК
А 
ВАСИЛЕВ
А 
АНДРЕЕВ
А, съгл. 
Нотариал
ен акт № 
172 том 
XVIII рег. 
6679 дело 
4856 от 
27.08.2008
г., издаден 
от Служба 
по 
вписвания
та 
Пазарджи
к 

572
2 

6775 
09.04.2021 

6775 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Балабаница"  
№ 4, ПИ с идентификатор 
03592.502.872  по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 872, парцел - ХIII, кв. 
32 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.872(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка осем седем 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 433 
кв.м. (четиристотин 
тридесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 723.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота е 
построена 
сграда 
собствено
ст на  
ДИМИТЪР 
ХРИСТОВ 
ЦВЕТКОВ, 
съгл.  
Нотариал
ен акт № 
186 том V 
рег. 1567 
дело 888 
от 
08.04.2009
г., издаден 
от Служба 
по 
вписвания



та 
Пазарджи
к и РЕНИ 
КОСТАДИ
НОВА 
БЛИЗНАК
ОВА, 
съгл.Догов
ор за 
делба № 
68 том II 
рег. 835 от 
29.03.1995
г., издаден 
от РС 
ПАЗАРДЖ
ИК 

572
3 

6776 
09.04.2021 

6776 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Свети Спас"  № 
10, ПИ с идентификатор 
03592.502.2088  по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план , парцел - ХI, кв. 41 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2088(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две нула осем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 795 
кв.м. (седемстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

6 837.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота е 
построена 
сграда без 
данни за 
собствени
к 

572
4 

6777 
17.05.2021 

6777 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Щърбан 
войвода"  № 3, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1291 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  1291, парцел - ХVIII, 
кв. 2 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1291(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две девет 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 660 
кв.м. (шестстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 

5 676.00 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Момчил 
Димитров 
Дураков, 
съгл. Договор 
от 16.02.1970 
г. 

    
 



ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

572
5 

6778 
17.05.2021 

6778 с. Дъбравите, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  VI- 34, 
кв. 3 по ПУП на с. Дъбравите 
- одобрен със Заповед № 
129/1971 г. 

УПИ VI(шест) - 34 с 
площ 664 
кв.м.(шестстотин 
шестдесет и четири 
кв.м.) 

1 593.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

572
6 

6779 
17.05.2021 

6779 с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ПИ с пл. № 
400, кв. 1 по ПУП на с. 
Аканджиево- одобрен със 
Заповед № 21/31.01.1991 г. и 
Заповед № 43 от 01.02.2021 
г. на кмета на община 
Белово за изменение на КП 

ПИ с пл. № 
400(четиристотин) с 
площ 898 
кв.м.(осемстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 

2 155.20 лв. Имотът ае 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   Заповед 
№ 
522/04.11.
2021 г., 
вписан в 
СВ 
гр.Пазард
жик с 
вх.рег. 
9267,акт 
38, том 33, 
дв.вх. рег. 
№ 9255 от 
05.11.2021 
г. 
 

572
7 

6780 
11.06.2021 

6780 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Еледжик"  № 2, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.103 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  103, квартал: 110, 
парцел - II, III,  по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.103(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно нула три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 812 кв.м. 
(осемстотин и 
дванадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 384.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

572
8 

6781 
14.06.2021 

6781 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Стоян Шопов" , 
ПИ с идентификатор 
03592.503.386 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.386(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три осем шест) 

4 833.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

    
 



Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  386, квартал: 99, 
парцел - VII  по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

по КККР на гр. Белово 
с площ 895 кв.м. 
(осемстотин 
деветдесет и 
петкв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

572
9 

6782 
14.06.2021 

6782 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ХI-50, 
кв. 8 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

УПИ ХI (единадесет) - 
50 (петдесет) с площ 
649 кв.м.(шестстотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 

2 790.70 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Димитров 
Церовски 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
09.11.2021 г., 
вписан на 
19.11.2021 г. с 
Вхрег№ 9801, 
Акт № 35, том 
35, дв.вх.р 
9874 на 
СВ-Пазарджи
к със Стоянка 
Георгиева 
Церовоска 

Заповед 
№ 
595/09.12.
2021 г.на 
кмета на 
община 
Белово 
 

573
0 

6784 
14.06.2021 

6784 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Алеко 
Константинов"  № 12, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.709 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 709, парцел - VI, кв. 42 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.709(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем нула 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 677 
кв.м. (шестстотин 
седемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

5 822.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Димитър 
Лазаров 
Георгиев 

    
 

573
1 

6785 
16.06.2021 

6785 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Апилско 
въстание"  № 27, ПИ с 
идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.746(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 

2 511.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Минко 
Димитров 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
03.11.2021 г., 
вписан на 

Заповед 
№ 571  от 
19.11.2021 
г. на кмета 
на община 



03592.502.746 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 746, парцел - Х, кв. 117 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

точка седем четири 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 292 
кв.м. (двеста 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

Паунков 05.11.2021 г. с 
Вхрег№ 9268, 
Акт № 33, том 
33, дв.вх.р 
9249 на 
СВ-Пазарджи
к с Димитър 
Минков 
Паунков 

Белово 
 

573
2 

6786 
16.06.2021 

6786 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Голямо Белово, 
п.к.4473, ул. "Юндола", ПИ с 
идентификатор 
15802.504.455 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
15802.504.455 (едно 
пет осем нула две 
точка пет нула четири 
точка четири пет пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 274 кв.м. 
(двеста седемдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид застрояване 

602.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмата на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
03.11.2021 г., 
вписан на 
05.11.2021 г. с 
Вхрег№ 9268, 
Акт № 33, том 
33, дв.вх.р 
9249 на 
СВ-Пазарджи
к с Димитър 
Минков 
Паунков 

 
 

573
3 

6787 
16.06.2021 

6787 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ  XII-90, кв. 3 по ПУП на с. 
Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

 УПИ 
XII(дванадесет)-90(д
еветдесет)  с площ 
398 кв.м.(триста 
деветдесет и осем 
кв.м.) 

1 574.50 лв. Отстъпено 
право на 
строеж съгл. 
АДС № 
23/1962 г. на 
1/2 на Георги 
Минчов и 1/2 
на Стоян 
Минчов 

    
 

573
4 

6788 
16.06.2021 

6788 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ  ІХ-16, 
кв.11 по ПУП на курорт 
"Чаира", одобрен с Решение 
№ 803 от 27.02.2015 год.на 
ОбС - Белово 

УПИ ІХ(девет) - 
16(шестнадесет) с 
площ 413.40 кв.м. 
(четиристотин и 
тринадесет кв.м. и 
четиридесет кв. см.) 

2133,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
Във 
връзка с 
представе
ни 
по-късно 
документи 
за 
собствено
ст, довели 
до 



промяна в 
разписния 
лист 
видни от 
Удостовер
ение с 
изх.№ УТ - 
833/08.06.
2021 г. 
В раздел 3 
"ВИД И 
ОПИСАНИ
Е НА 
ИМОТА" 
текста: 
"УПИ 
ІХ(девет) - 
16(шестна
десет) с 
площ 
413.40 
кв.м. 
(четиристо
тин и 
тринадесе
т кв.м. и 
четиридес
ет кв. см.)" 
в Акт № 
6038 от 
13.04.2016 
г. да се 
чете както 
следва: 
"213.4/413
.4(двеста 
и 
тринадесе
т точка 
четири/чет
иристотин 
и 
тринадесе
т точка 
четири) 
кв.м. ид. 
части от 
УПИ 
IX(девет)-
16(шестна



десет) 
целият с 
площ 
413.4 
кв.м.(чети
ристотин и 
тринадесе
т точка 
четири 
кв.м.)"  
 
В раздел 6 
"ДАНЪЧН
А ОЦЕНКА 
НА 
ИМОТА 
КЪМ 
МОМЕНТ
А НА 
УТВЪРЖД
АВАНЕ НА 
АКТА" 
текста 
"2133,10 
лв." в Акт 
№ 6038 от 
13.04.2016 
г. да се 
чете както 
следва: "1 
101.10 лв." 
 
В раздел 7 
"СЪСОБС
ТВЕНИЦИ
" се 
записва 
текста: 
" 200/413.4 
ид. части 
от правото 
на 
собствено
ст на 
Василка 
Кирилова 
Иванова, 
съгл. НА 
№ 139, 
том VI, 



дело 
№3374/19
98 г." 
 
 
Възникнал 
от :  AKT 
N:6038/13.
04.2016 

573
5 

6789 
17.06.2021 

6789 обл. Пазарджик, 
общ.Белово, с. Сестримо, ул. 
Първа" №  109,  УПИ ІX-613, 
кв. 65 по ПУП на с. Сестримо 
- одобрен със Заповед № 
693/09.06.1986 г. 

Придаваема част от 
ПИ с пл. № 
614(шестстотин и 
четиринадесет) с 
площ 328 
кв.м.(триста 
двадесет и осем 
кв.м.) към УПИ 
ІХ(девет)-613(шестст
отин и тринадесет) 
целият с площ 1 078 
кв.м. (хиляда 
седемдесет и осем 
кв.м.), находящ се в 
кв. 65(шестдесет и 
пет). 

1 410.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
02.12.2021 г., 
вписан на 
03.12.2021 г. с 
Вх.рег.№ 
10336, Акт № 
28, том 37, 
дв.вх.р 10318 
на 
СВ-Пазарджи
к с Георги 
Йорданов 
Козанов 

Заповед 
№597 от 
09.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 
Поради 
допусната 
явна 
фактическ
а грешка в 
описаниет
о на 
имота, 
видна от 
Удостовер
ение УТ - 
871/07.06.
2021 г. на 
Дирекция 
"Специали
зирана 
администр
ация" на 
община 
Белово 
 
В раздел 3 
"ВИД И 
ОПИСАНИ
Е НА 
ИМОТА" 
текста: 
"Придавае
ма част от 
ПИ с пл. 
№ 
614(шестс
тотин и 
четиринад



есет) с 
площ 328 
кв.м.(трис
та 
двадесет 
и осем 
кв.м.) към 
УПИ 
ІХ(девет)-
613(шестс
тотин и 
тринадесе
т) целият с 
площ 1 
078 кв.м. 
(хиляда 
седемдес
ет и осем 
кв.м.), 
находящ 
се в кв. 
65(шестде
сет и пет)." 
в Акт № 
5209/25.08
.2014 г. да 
се чете 
както 
следва: 
"Придавае
ма част от 
ПИ с пл. 
№ 
614(шестс
тотин и 
четиринад
есет) с 
площ 295 
кв.м.(двес
та 
деветдесе
т и пет 
кв.м.) към 
УПИ 
IX(девет)-
613(шестс
тотин и 
тринадесе
т), целият 
с площ 1 



050 
кв.м.(хиля
да и 
петдесет 
кв.м.)" 
 
В раздел 5 
"ГРАНИЦ
И НА 
ИМОТА" 
текста: 
"на север - 
ПИ с пл. 
№ 613 на 
Стефана 
Иванова 
Дескова и  
ПИ с пл. 
№ 612 на 
Венко 
Лазаров 
Петров 
на изток - 
УПИ 
ХІІ-614 на 
Цветана 
Павлова 
на 
югозапад  
- улица с 
о.т. 
110-112 
на 
северозап
ад - улица 
с 
о.т.110а-1
10б" в Акт 
№ 
5209/25.08
.2014 г. да 
се чете 
както 
следва: 
" на 
североизт
ок с УПИ 
X-612 и 
УПИ 
XI-612, на 



югоизток с 
УПИ 
XII-614, а 
югозапад 
с улица с 
ос.т. 
110а-112, 
на 
северозап
ад с улица 
с о.т. 
110а-110б
" 
 
В раздел 6 
"ДАНЪЧН
А ОЦЕНКА 
НА 
ИМОТА 
КЪМ 
МОМЕНТ
А НА 
УТВЪРЖД
АВАНЕ НА 
АКТА" 
текста "1 
410.40 лв" 
в  Акт № 
5209/25.08
.2014 г. да 
се чете 
както 
следва: 
"1 167.00 
лв." 
Възникнал 
от :  AKT 
N:5209/25.
08.2014 

573
6 

6790 
15.07.2021 

6790 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ  III-44, кв.26 по ПУП на с. 
Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

 УПИ 
III(три)-44(четиридес
ет и четири)  с площ 
308 кв.м.(триста и 
осем кв.м.) 

1 324.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради, 
собствено
ст на 
Любомир 
Атанасов 
Маринков, 
съгл. НА 



№ 127, 
том 7, 
дело № 
2277/1993 
г. 

573
7 

6791 
15.07.2021 

6791 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ  IV-44, кв. 26 по ПУП на 
с. Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

 УПИ 
IV(четири)-44(четири
десет и четири)  с 
площ 325 
кв.м.(триста 
двадесет и пет кв.м.) 

1 397.50 лв. Договор за 
отстъпено 
право на 
строеж на 
Венета 
Атанасова 
Маркова от 
29.08.1988 г. 

    
 

573
8 

6792 
15.07.2021 

6792 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Освобождение" 
№ 1,  ПИ с идентификатор 
03592.502.946 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар идентификатор - няма, 
номер по предходен план: 
УПИ ІХ-946, кв. 56 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор  
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) по КККР на гр. 
Белово със  площ 34 
717 кв.м.(тридесет и 
четири хиляди 
седемстотин и 
седемнадесет кв.м.)  
Трайно 
предназначение на 
територията: 
Урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване:За обект 
комплекс за 
социални грижи 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.4 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет 
четири шест точка 
четири) със 
застроена площ 124 
кв.м.(сто двадесет и 
четири кв.м.) 
Брой етажи - 2(два) 
Предназначение: 
Вилна сграда - 
еднофамилна 
Година на 
построяване - 1890 

947 780.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Постановлен
ие за 
възлагане 
вписано с 
Вх.рег.№ 
9378 от 
09.11.2021 г., 
Акт № 132, 
том 33, 
дв.вх.р. 9366 
на СВ - 
Пазарджик 

Заповед 
№ 612 от 
23.12.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Сграда с 
идентифи
катор 
03592.502.
946.4 
(нула три 
пет девет 
две точка 
пет нула 
две точка 
девет 
четири 
шест точка 
четири) 
със 
застроена 
площ 124 
кв.м.(сто 
двадесет 
и четири 
кв.м.) 
Брой 
етажи - 
2(два) 
Предназн
ачение: 
Вилна 
сграда - 
еднофами
лна 
Година на 



г.(хиляда осемстотин 
и деветдесета год.)  
Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.5 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет 
четири шест точка 
пет) със застроена 
площ 418 
кв.м.(четиристотин и 
осемнадесет кв.м.) 
Брой етажи - 3(три) 
Предназначение: 
Сграда за 
обществено хранене 
Година на 
построяване - 1967 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и седма 
год.). Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.6 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет 
четири шест точка 
шест) със застроена 
площ 58 
кв.м.(петдесет и осем 
кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 

построява
не - 1890 
г.(хиляда 
осемстоти
н и 
деветдесе
та год.)  
Сградата 
е 
разположе
на в ПИ с 
идентифи
катор 
03592.502.
946 (нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест) 
Сграда с 
идентифи
катор 
03592.502.
946.5 
(нула три 
пет девет 
две точка 
пет нула 
две точка 
девет 
четири 
шест точка 
пет) със 
застроена 
площ 418 
кв.м.(чети
ристотин и 
осемнадес
ет кв.м.) 
Брой 
етажи - 
3(три) 
Предназн
ачение: 
Сграда за 
обществе



Предназначение: 
Сграда за 
енергопроизводство 
Година на 
построяване - 1950 
г.(хиляда 
деветстотин и 
петдесета 
год.).Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.7(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка седем) 
със застроена площ 
87 кв.м.(осемдесет и 
седем кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Хангар, депо, гараж 
Година на 
построяване - 1988 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и осма 
год.). Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.8(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка осем) със 
застроена площ 10 

но 
хранене 
Година на 
построява
не - 1967 
г.(хиляда 
деветстот
ин 
шестдесет 
и седма 
год.). 
Сградата 
е 
разположе
на в ПИ с 
идентифи
катор 
03592.502.
946 (нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест) 
Сграда с 
идентифи
катор 
03592.502.
946.6 
(нула три 
пет девет 
две точка 
пет нула 
две точка 
девет 
четири 
шест точка 
шест) със 
застроена 
площ 58 
кв.м.(петд
есет и 
осем кв.м.) 
Брой 
етажи - 
1(един) 
Предназн



кв.м.(десет кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
сграда за 
водоснабдяване 
и/или канализация 
Година на 
построяване - 1988 
г.(хиляда 
деветстотин и 
осемдесет и осма г.). 
Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.9(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка девет) със 
застроена площ 36 
кв.м.(тридесет и шест 
кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Промишлена сграда 
Година на 
построяване - 1965 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и пета г.). 
Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.10(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 

ачение: 
Сграда за 
енергопро
изводство 
Година на 
построява
не - 1950 
г.(хиляда 
деветстот
ин и 
петдесета 
год.).Сгра
дата е 
разположе
на в ПИ с 
идентифи
катор 
03592.502.
946 (нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест) 
Сграда с 
идентифи
катор 
03592.502.
946.7(нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест точка 
седем) със 
застроена 
площ 87 
кв.м.(осем
десет и 
седем 
кв.м.) 
Брой 
етажи - 
1(един) 



точка девет четири 
шест точка десет) със 
застроена площ 124 
кв.м.(сто двадесет и 
четири кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Складова база, склад 
Година на 
построяване - 1965 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и пета г.). 
Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.11(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка 
единадесет) със 
застроена площ 105 
кв.м.(сто и пет кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Селскостопанска 
сграда 
Година на 
построяване - 1926 
г.(хиляда 
деветстотин 
двадесет и шеста г.). 
Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) 
Сграда с 
идентификатор 

Предназн
ачение: 
Хангар, 
депо, 
гараж 
Година на 
построява
не - 1988 
г.(хиляда 
деветстот
ин 
осемдесет 
и осма 
год.). 
Сградата 
е 
разположе
на в ПИ с 
идентифи
катор 
03592.502.
946 (нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест) 
Сграда с 
идентифи
катор 
03592.502.
946.8(нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест точка 
осем) със 
застроена 
площ 10 
кв.м.(десе
т кв.м.) 
Брой 
етажи - 



03592.502.946.12(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка 
дванадесет) със 
застроена площ 750 
кв.м.(седемстотин и 
петдесет кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
Складова база, склад 
Година на 
построяване - 1986 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и шеста 
г.). Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.13(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка 
тринадесет) със 
застроена площ 14 
кв.м.(четиринадесет 
кв.м.) 
Брой етажи - 1(един) 
Предназначение: 
селскостопанска 
сграда 
Година на 
построяване - 1995 
год.(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и пета г.). 
Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 

1(един) 
Предназн
ачение: 
сграда за 
водоснабд
яване 
и/или 
канализац
ия 
Година на 
построява
не - 1988 
г.(хиляда 
деветстот
ин и 
осемдесет 
и осма г.). 
Сградата 
е 
разположе
на в ПИ с 
идентифи
катор 
03592.502.
946 (нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест) 
Сграда с 
идентифи
катор 
03592.502.
946.9(нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест точка 
девет) със 
застроена 
площ 36 
кв.м.(трид



точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.14(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка 
четиринадесет) със 
застроена площ 524 
кв.м.(петстотин 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Брой етажи - 4(един) 
Предназначение: 
Хотел 
Година на 
построяване - 
1975г.(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и пета г.) 
Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.946.15(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест точка 
петнадесет) със 
застроена площ 366 
кв.м.(триста 
шестдесет и шест 
кв.м.) 
Брой етажи - 
4(четири) 
Предназначение: 
Хотел 
Година на 
построяване - 
1969г.(хиляда 

есет и 
шест 
кв.м.) 
Брой 
етажи - 
1(един) 
Предназн
ачение: 
Промишле
на сграда 
Година на 
построява
не - 1965 
г.(хиляда 
деветстот
ин 
шестдесет 
и пета г.). 
Сградата 
е 
разположе
на в ПИ с 
идентифи
катор 
03592.502.
946 (нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест) 
Сграда с 
идентифи
катор 
03592.502.
946.10(нул
а три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест точка 
десет) със 
застроена 
площ 124 



деветстотин 
шестдесет и девета 
г.) Сградата е 
разположена в ПИ с 
идентификатор 
03592.502.946 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет четири 
шест) 

кв.м.(сто 
двадесет 
и четири 
кв.м.) 
Брой 
етажи - 
1(един) 
Предназн
ачение: 
Складова 
база, 
склад 
Година на 
построява
не - 1965 
г.(хиляда 
деветстот
ин 
шестдесет 
и пета г.). 
Сградата 
е 
разположе
на в ПИ с 
идентифи
катор 
03592.502.
946 (нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест) 
Сграда с 
идентифи
катор 
03592.502.
946.11(нул
а три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест точка 
единадесе



т) със 
застроена 
площ 105 
кв.м.(сто и 
пет кв.м.) 
Брой 
етажи - 
1(един) 
Предназн
ачение: 
Селскосто
панска 
сграда 
Година на 
построява
не - 1926 
г.(хиляда 
деветстот
ин 
двадесет 
и шеста 
г.). 
Сградата 
е 
разположе
на в ПИ с 
идентифи
катор 
03592.502.
946 (нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест) 
Сграда с 
идентифи
катор 
03592.502.
946.12(нул
а три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 



шест точка 
дванадесе
т) със 
застроена 
площ 750 
кв.м.(седе
мстотин и 
петдесет 
кв.м.) 
Брой 
етажи - 
1(един) 
Предназн
ачение: 
Складова 
база, 
склад 
Година на 
построява
не - 1986 
г.(хиляда 
деветстот
ин 
осемдесет 
и шеста 
г.). 
Сградата 
е 
разположе
на в ПИ с 
идентифи
катор 
03592.502.
946 (нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест) 
Сграда с 
идентифи
катор 
03592.502.
946.13(нул
а три пет 
девет две 
точка пет 



нула две 
точка 
девет 
четири 
шест точка 
тринадесе
т) със 
застроена 
площ 14 
кв.м.(чети
ринадесет 
кв.м.) 
Брой 
етажи - 
1(един) 
Предназн
ачение: 
селскосто
панска 
сграда 
Година на 
построява
не - 1995 
год.(хиляд
а 
деветстот
ин 
деветдесе
т и пета г.). 
Сградата 
е 
разположе
на в ПИ с 
идентифи
катор 
03592.502.
946 (нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест) 
Сграда с 
идентифи
катор 
03592.502.
946.14(нул



а три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест точка 
четиринад
есет) със 
застроена 
площ 524 
кв.м.(петст
отин 
двадесет 
и четири 
кв.м.) 
Брой 
етажи - 
4(един) 
Предназн
ачение: 
Хотел 
Година на 
построява
не - 
1975г.(хил
яда 
деветстот
ин 
седемдес
ет и пета 
г.) 
Сградата 
е 
разположе
на в ПИ с 
идентифи
катор 
03592.502.
946 (нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест) 
Сграда с 



идентифи
катор 
03592.502.
946.15(нул
а три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 
девет 
четири 
шест точка 
петнадесе
т) със 
застроена 
площ 366 
кв.м.(трис
та 
шестдесет 
и шест 
кв.м.) 
Брой 
етажи - 
4(четири) 
Предназн
ачение: 
Хотел 
Година на 
построява
не - 
1969г.(хил
яда 
деветстот
ин 
шестдесет 
и девета 
г.) 
Сградата 
е 
разположе
на в ПИ с 
идентифи
катор 
03592.502.
946 (нула 
три пет 
девет две 
точка пет 
нула две 
точка 



девет 
четири 
шест) 

573
9 

6793 
06.08.2021 

6793 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Стоян Шопов" 
№ 21 , ПИ с идентификатор 
03592.503.387 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -  387, квартал: 99, 
парцел - VIII, IX  по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.387(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три осем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 803 
кв.м. (осемстотин и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване 

6 905.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

574
0 

6796 
24.08.2021 

6796 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, ПИ  
с пл. № 333, кв. 43 по ПУП на 
с. Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

 ПИ с пл.№ 
333(триста тридесет 
и три)  с площ 285 
кв.м.(двеста 
осемдесет и пет 
кв.м.) 

1 225.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
29.12.2021 г., 
вписан с 
Вх.рег.№ 
11467 
от29.12.2021 
г., Акт № 114, 
том 41 
дв.вх.р. 11454 
на СВ - 
Пазарджик с 
купувач 
Добринка 
Атанасова 

Заповед 
№ 12 от 
10.01.2022 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

574
1 

6798 
17.09.2021 

6798 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Георги 
Бенковски"  № 26, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.937 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 937, парцел - ХVIII, кв. 
47 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.937(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка девет три 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 482 
кв.м. (четиристотин 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

4 145.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основние чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Договор за 
покупко-прод
ажба от 
16.11.2021 г. с 
Вх.рег.№ 
9684 от 
16.11.2021 г., 
Акт 148, том 
34, Дввхр 
9654 на 
СВ-Пазарджи
к с купувач 
Ангел Емилов 
Николчев 

Заповед 
№ 578  от 
23.11.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В имота 
има 
построена 
сграда 
собствено
ст на 
Ангел 
Емилов 



№485/1979 г. урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

Николчев, 
съгл. НА 
№ 169, 
том II, рег. 
№ 3151, 
н.д. № 368 
и  НА № 
171, том II, 
рег. № 
3161, н.д. 
№ 370 

574
2 

6800 
07.10.2021 

6800 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Георги 
Бенковски"  № 18, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.676 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 676, парцел - ХIV, кв. 
47 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.676(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка шест седем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 349 
кв.м. (триста 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 001.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основние чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
данни за 
собствено
ст 

574
3 

6801 
07.10.2021 

6801 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
ХVII-258, кв. 30 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

УПИ ХVII 
(седемнадесет) - 258 
(двеста петдесет и 
осем) с площ 773 
кв.м.(седемстотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 

3 323.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построена 
сграда, 
съгласно 
одобрен 
архитекту
рен проект 
от 
29.10.1956 
г. 

574
4 

6802 
21.10.2021 

6802 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, м. 
Ливадския кол, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2885 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД - 
18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2885(нула 
три пет девет две 
точка едно точка две 
осем осем пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1414 
кв.м.(хиляда 

3 648.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 

    
 



03592.1.858, номер по 
предходен план: 015276 

четиристотин и 
четиринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспорта 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
поземлен имот имот 
за движение и 
транспорт 

собственост 

574
5 

6803 
29.10.2021 

6803 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Млековица"  № 
12, ПИ с идентификатор 
03592.503.395 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 395, парцел - ХI, кв. 97 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.395(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три девет пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 745 кв.м. 
(седемстотин 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

6 407.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основние чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
данни за 
собствено
ст 

574
6 

6804 
29.10.2021 

6804 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Млековица"  № 
6, ПИ с идентификатор 
03592.503.398 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 398, парцел - VIII, кв. 
97 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.398(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три девет осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 546 кв.м. 
(петстотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

4 695.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
данни за 
собствено
ст 

574
7 

6805 
29.10.2021 

6805 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  

Поземлен имот с 
идентификатор 

14 482.40 лв. Имотът се 
управлява от 

    
 



п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1882 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1882, парцел - XIII, XV, 
кв. 94 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

03592.503.1882(нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем осем 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 684 
кв.м. (хиляда 
шестстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

кмета на 
община 
Белово на 
основaние чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

574
8 

6806 
29.10.2021 

6806 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Тракия"  № 9, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1746 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041746, парцел - ХIV, 
кв. 84 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1746 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
четири шест) по КККР 
на гр. Белово с 
площ382 кв.м. 
(триста осемдесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

3 285.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Димитров 
Славчев съгл. 
АДС № 360 от 
13.04.1988 г. 

    
 

574
9 

6807 
29.10.2021 

6807 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Тракия"  № 10, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.48 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 48, парцел - VII, кв. 85 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.48 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка  четири осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 782 кв.м. 
(седемстотин 
осемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

6 725.20 лв. мотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   Заповед 
№ 579 от 
24.11.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 



урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

575
0 

6808 
29.10.2021 

6808 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Тракия"  № 11, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1745 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041745, парцел - ХIII, 
кв.84 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1745 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка  едно седем 
четири пет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
343 кв.м. (триста 
четридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

2 949.80 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Спас Иванов 
Благоев съгл. 
АДС № 354 от 
22.02.1988 г. 

    
 

575
1 

6809 
29.10.2021 

6809 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Тракия"  № 13, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1561 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1560, парцел - V, кв. 84 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1561 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка  едно пет шест 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 452 
кв.м. (триста 
четридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

3 887.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Йордан 
Николов 
Илиев съгл. 
АДС № 344 от 
02.02.1988 г. 

    
 

575
2 

6810 
29.10.2021 

6810 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1880 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1880 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 053 

9 055.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1880 

кв.м. (хиляда 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

575
3 

6811 
29.10.2021 

6811 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Тракия"  № 32, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.95 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 95, парцел - V, кв.114 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.95 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка девет пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 329 кв.м. 
(хиляда триста 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване(до 10 m) 

11 429.40 лв. мотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документи 
за 
собсвенос
т 

575
4 

6812 
29.10.2021 

6812 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Тракия" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1756 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041756, парцел - Х, 
кв.83 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1756 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем пет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 661 
кв.м. (шестстотин 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

5 684.60 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Иван 
Георгиев 
Томев съгл. 
АДС №350 от 
22.02.1988 

    
 

575
5 

6813 
29.10.2021 

6813 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Тракия" , ПИ с 
идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1755 (нула 
три пет девет две 

3 362.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

    
 



03592.503.1755 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041755,парцел -IХ, 
кв.83 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

точка пет нула три 
точка едно седем пет 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 391 
кв.м. (триста 
деветдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

575
6 

6814 
29.10.2021 

6814 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Тракия" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1753 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041753,парцел -VII, 
VIII, кв.83 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1753 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем пет 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 679 
кв.м. (шестстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

5 839.40 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги Илиев 
Спасов, съгл.  
АДС № 357 от 
13.04.1988 г 

    
 

575
7 

6815 
29.10.2021 

6815 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово , 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1805 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041805,  кв.93 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1805 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем нула 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 240 
кв.м. (двеста и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 

2 064.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основение чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



имот за жилищни 
нужди 

575
8 

6816 
29.10.2021 

6816 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Тракия" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1742 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041742,парцел -VII,  
кв. 84 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1742 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
четири две) по КККР 
на гр. Белово с площ 
379 кв.м. (триста 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

3 259.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

575
9 

6817 
29.10.2021 

6817 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Божур" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1560 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1561,парцел -V,  кв.84 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1560 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно пет шест 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 509 
кв.м. (петстотин и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

4 351.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

576
0 

6818 
29.10.2021 

6818 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Божур" , №12,  
ПИ с идентификатор 
03592.503.1747 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041747,парцел -VI,  

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1747 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
четири седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 775 кв.м. 
(седемстотин 
седемдесет и пет 

6 665.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
представе
ни 
документи 
за 
собствено
ст. 



кв.82 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

576
1 

6819 
29.10.2021 

6819 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Божур" , №14,  
ПИ с идентификатор 
03592.503.1730 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041740,парцел -III,  
кв.84 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1730 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем три 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 372 
кв.м. (триста 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

3 199.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Димитров 
Григоров 
съгл. АДС № 
341 от 
21.01.1988 г. 

    
 

576
2 

6820 
29.10.2021 

6820 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово , 
ПИ с идентификатор 
03592.503.526 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 526, кв.93 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.526 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет две шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 875 кв.м. 
(осемстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

7 525.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
общината на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

576
3 

6821 
29.10.2021 

6821 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Божур" , №16,  

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1741 (нула 

2 726.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 

    
 



ПИ с идентификатор 
03592.503.1741 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -няма, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
четири едно) по КККР 
на гр. Белово с площ 
317 кв.м. (триста и 
седемнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

Иван Ангелов 
Миладинов 
съгл. АДС 
№338 от 1988 
г. 

576
4 

6822 
29.10.2021 

6822 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Невен",  ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1815 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -няма, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1815 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем едно 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 2 573 
кв.м. (две хиляди 
петстотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

22  127.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

576
5 

6823 
29.10.2021 

6823 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Невен" , №4,  
ПИ с идентификатор 
03592.503.6 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 6, парцел -III, кв.79 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.6 (нула три 
пет девет две точка 
пет нула три точка 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 631 
кв.м. (шестстотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 

5 426.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 



ползване: за ниско 
застрояване 

576
6 

6824 
10.11.2021 

6824 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ VI- 186 
"Магазин", кв. 21 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

УПИ VI (шест) - 186 
(сто осемдесет и 
шест) "Магазин" с 
площ 440 
кв.м.(четиристотин и 
четиридесет кв.м.) 

1 456.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построена 
сгради 2 
МО със ЗП 
160 кв.м., 
протокол 
от 
26.004.197
7 г. за 
въвеждан
е в 
дейност, 
собствено
ст на РПК 
"Белово" 
навес със 
ЗП-68 кв.м 
и навес 
със ЗП-88 
кв.м. 

576
7 

6825 
10.11.2021 

6825 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ПИ с пл. № 
351, кв. 34 по ПУП на с. 
Сестримо- одобрен със 
Заповед № 693/09.06.1986 г. 

ПИ с пл. № 
351(триста петдесет 
и едно) с площ 631 
кв.м.(шестстотин 
тридесет и един 
кв.м.) 

2 089.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

576
8 

6826 
17.11.2021 

6826 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Латинка" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1857 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041857, парцел - 
XVII, кв.79 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1857 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем пет 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 629 
кв.м. (шестстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 

5 409.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

576
9 

6827 
17.11.2021 

6827 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Добрилец" № 3, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.72 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 72, парцел - XI, кв.113 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.72 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка седем две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 712 кв.м. 
(петстотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (до 10 м) 

6 123.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

577
0 

6828 
17.11.2021 

6828 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Добрилец" № 
18 , ПИ с идентификатор 
03592.503.57 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 57, парцел - I, кв.114 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.57 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 676 кв.м. 
(шестотин 
седемдесет и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (до 10 м) 

5 813.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

577
1 

6829 
17.11.2021 

6829 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Еделвайс" № 4 , 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1818 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041744, парцел - XV, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1818 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем едно 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 383 
кв.м. (триста 
осемдесет и три 
кв.м.) 

3 293.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 



кв.84 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (до 10 м) 

577
2 

6830 
17.11.2021 

6830 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Еделвайс" № 6, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1817 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041743, парцел - XVI, 
кв.84 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1817 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем едно 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 498 
кв.м. (четиристотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

4 282.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

577
3 

6831 
17.11.2021 

6831 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Еделвайс" № 8, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1795 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041738, парцел - I, 
кв.84 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1795 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
девет пет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
587 кв.м. (петстотин 
осемдесет и седм 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

5 048.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Ангел 
Славчов 
Илииев 
съгл.АДС № 
340 от 
21.01.1988 г. 

    
 

577
4 

6832 
17.11.2021 

6832 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Градище" № 3, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.255 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.255 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 

10 775.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 



Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 255, парцел - IV,V, 
кв.108 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

точка две две пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 1 253 кв.м. 
(хиляда двеста 
петдесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(10 m) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

документ 
за 
собствено
ст 

577
5 

6833 
17.11.2021 

6833 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Градище" № 8, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.108 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 108,  по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.108 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно нула 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 332 
кв.м. (триста 
тридесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

2 855.20 лв.      
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

577
6 

6834 
17.11.2021 

6834 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Градище" № 11, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.523 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 523, парцел - ХVII, 
кв.104 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.523 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет две три) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 380 кв.м. 
(триста и осемдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(10 m) 

3 268.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

577
7 

6835 
17.11.2021 

6835 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Градище" № 15, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.300 (нула 

3 156.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

    
В имота 
има 



ПИ с идентификатор 
03592.503.300 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 300, парцел - ХV, 
кв.104 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три нула нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 367 кв.м. 
(триста шестдесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 m) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

577
8 

6836 
17.11.2021 

6836 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Градище" № 24, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.252 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -252, парцел - ХХ, кв.92 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.252 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две пет две) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 472 кв.м. 
(четиристотин 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

4 059.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

577
9 

6837 
17.11.2021 

6837 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Градище", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.475 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -475,  по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.475 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка четири седем 
пет) по КККР на гр. 
Белово с площ 811 
кв.м. (осемстотин и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 

6 974.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



нужди 

578
0 

6838 
17.11.2021 

6838 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Градище", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1496 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -1496,  по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1496 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно четири 
девет шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
352 кв.м. (триста 
петдесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

3 027.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

578
1 

6839 
17.11.2021 

6839 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Петровия път" 
№ 3, ПИ с идентификатор 
03592.503.84 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 84, парцел - Х, кв.112 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.84 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка осем четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 692 кв.м. 
(шестотин 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 m) 

5 951.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

578
2 

6840 
17.11.2021 

6840 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Петровия път" 
№ 3 А, ПИ с идентификатор 
03592.503.85 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 85, парцел - IХ, кв.112 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.85 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка осем пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 730 кв.м. 
(седемстотин и 
тридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

6 278.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 



№485/1979 г. урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 m) 

578
3 

6841 
17.11.2021 

6841 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Петровия път" 
№ 7, ПИ с идентификатор 
03592.503.114 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 114, парцел - IХ, кв.110 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.114 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно едно 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
902 кв.м. 
(деветстотин и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 m) 

7 757.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

578
4 

6842 
17.11.2021 

6842 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Могилата", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1881 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -1881,  по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1881 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем осем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 350 
кв.м. (триста и 
петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

3 010.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

578
5 

6843 
17.11.2021 

6843 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Могилата" № 3, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.283 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.283 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две осем три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 626 кв.м. 
(шестстотин 
двадесет и шест 

5 383.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 



план - 283, парцел - I, кв.124 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 m) 

578
6 

6844 
17.11.2021 

6844 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Могилата" № 9, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.296 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 296, парцел - IV, кв.124 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.296 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две девет 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 948 
кв.м. (деветстотин 
четридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 m) 

8 152.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

578
7 

6845 
17.11.2021 

6845 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Хайдушко 
кладенче", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.172 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -172,  кв. 125 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.172 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
две) по КККР на гр. 
Белово с площ 70 
кв.м. (седемдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

602.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

578
8 

6846 
17.11.2021 

6846 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Хайдушко 
кладенче", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.174 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.174 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 

2 709.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

    
 



Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план -174, кв. 125 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
315 кв.м. (триста и 
петнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

12, ал. 5 от 
ЗОС 

578
9 

6847 
17.11.2021 

6847 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Хайдушко 
кладенче", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.509 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 509, кв. 125 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.509 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет нула девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 65 кв.м. 
(шестдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

559.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

579
0 

6848 
17.11.2021 

6848 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Момина сълза" 
, ПИ с идентификатор 
03592.503.1886 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041886, парцел - ХII, 
кв.79 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1886 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем осем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 749 
кв.м. (седемстотин 
четиридесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 m) 

6 441.40 лв. Отсъпено 
право на 
строеж на 
Георги 
Стойнов 
Благоев съгл. 
АДС №342 от 
07.03.1988 г. 

    
 

579
1 

6849 
17.11.2021 

6849 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  

Поземлен имот с 
идентификатор 

5 005.20 лв. Отсъпено 
право на 

    
 



п.к.4470, ул. "Момина сълза" 
, ПИ с идентификатор 
03592.503.1988 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 5041988, парцел - ХVI, 
кв.79 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

03592.503.1988 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно девет 
осем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
582 кв.м.(петстотин  
оседесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

строеж на 
Димитър 
Йорданов 
Канонов съгл. 
АДС № 267 от 
02.08.1984 г. 

579
2 

6850 
17.11.2021 

6850 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр.  Белово,  
п.к.4470, ул. "Момина сълза" 
, №9, ПИ с идентификатор 
03592.503.1989 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - няма, парцел - ХV, 
кв.79 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1989 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно девет 
осем девет) по КККР 
на гр. Белово с площ 
707 
кв.м.(седемстотин и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (до 10 
m) 

6 080.20 лв. Отстъпено 
право на 
строеж на 
Васил Попов 
съгл. АЧДС № 
266 от 
02.08.1984 г. 

    
 

579
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6851 
17.11.2021 

6851 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Иглика" , № 2, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.324 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 324, парцел - IV, кв.102 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.324 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три две четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 760 
кв.м.(седемстотин и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 

6 536.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 



ползване: ниско 
застрояване (до 10 
m) 

579
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6852 
17.11.2021 

6852 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Стоян Шопов" , 
№ 20, ПИ с идентификатор 
03592.503.389 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 389 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.389 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три осем девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 523 
кв.м.(петстотин 
двадесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (до 10 
m) 

4 497.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

579
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6853 
17.11.2021 

6853 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Стоян Шопов" , 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1778 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 388,  парцел - VIII, кв. 
98, по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1778 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
седем осем) по КККР 
на гр. Белово с площ 
343 кв.м.(триста 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 949.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

579
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6854 
17.11.2021 

6854 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Стоян Шопов" 
№ 2А , ПИ с идентификатор 
03592.503.129 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 129,  парцел - ХIII, кв. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.129 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно две девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 688 
кв.м.(шестстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.) 

5 916.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 



90, по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 m) 

579
7 

6855 
17.11.2021 

6855 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Стоян 
Говедаров" , №13,  ПИ с 
идентификатор 
03592.503.294 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 294, парцел - VIII, IX, 
кв. 106  по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.294 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две девет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
1019 кв.м.(хиляда и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 m) 

8 763.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

579
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6856 
17.11.2021 

6856 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Стоян 
Говедаров" , №16-А,  ПИ с 
идентификатор 
03592.503.519 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 294, парцел - X, кв. 104  
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.519 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет едно девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 260 
кв.м.(двеста и 
шестдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 m) 

2 236.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

579
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18.11.2021 

6857 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Стоян 
Говедаров" , №17,   ПИ с 
идентификатор 
03592.503.319 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.319 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три едно девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 924 
кв.м.(деветстотин 

7 946.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 



предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 319, парцел -V, XIII, кв. 
104  по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 m) 

580
0 

6858 
18.11.2021 

6858 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Стоян 
Говедаров" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.540 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 540 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.540 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет четири 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 90 
кв.м.(деветдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

774.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

580
1 

6859 
18.11.2021 

6859 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Стоян 
Говедаров" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1953 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - няма по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1953 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно девет пет 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 644 
кв.м.(шестстотин 
четиридесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване( до 10 
m) 

5 538.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

580
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6860 
18.11.2021 

6860 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Йордан 
Говедаров" , №8-А,   ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.148 (нула 
три пет девет две 

8 651.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

    
 



идентификатор 
03592.503.148 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 148, парцел -Х,XI XII, 
кв.88  по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

точка пет нула три 
точка едно четири 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 006 
кв.м.(хиляда и шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване(до 10 m) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

580
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6861 
18.11.2021 

6861 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Йордан 
Говедаров" , № 10,   ПИ с 
идентификатор 
03592.503.149 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 149, парцел - XIII, кв.88  
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.149 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно четири 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 221 
кв.м.(двеста 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

1 900.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

580
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6862 
18.11.2021 

6862 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Йордан 
Говедаров" , № 10,   ПИ с 
идентификатор 
03592.503.150 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 150, парцел - XV, XIV 
кв.88  по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.150 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно пет нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 443 
кв.м.(четиристотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 

3 809.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



нужди 

580
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6863 
18.11.2021 

6863 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Йордан 
Говедаров" , № 28,  ПИ с 
идентификатор 
03592.503.161 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 161, парцел - X кв.92 а  
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.161 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 413 
кв.м.(четиристотин и 
тринадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване( до 10 
m) 

3 551.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

580
6 

6864 
18.11.2021 

6864 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Еледжик" , №3,  
ПИ с идентификатор 
03592.503.110 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 110, парцел - ХIV, 
кв.111  по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.110 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно едно 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 019 
кв.м.(хиляда и 
деветнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване( до 10 
m) 

8 763.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

580
7 

6865 
18.11.2021 

6865 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Еледжик" , №4,  
ПИ с идентификатор 
03592.503.111 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 111, парцел - V, кв.110  
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.111 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно едно 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 425 
кв.м.(четиристотин 
двадесет и пет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

3 655.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



№485/1979 г. урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

580
8 

6866 
18.11.2021 

6866 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово , 
ПИ с идентификатор 
03592.503.515 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 515,  кв.125  по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.515 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет едно пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 21 
кв.м.(двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

180.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

580
9 

6867 
18.11.2021 

6867 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Невен" № 8 , ПИ 
с идентификатор 
03592.503.454 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 454,  кв.79, парцел VI  
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.454 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка четири пет 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 
648 кв.м.(шестстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (до 10 м) 

5 572.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 

581
0 

6868 
18.11.2021 

6868 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Еледжик" № 6 , 
ПИ с идентификатор 
03592.503.112 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.112 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно едно две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 357 
кв.м.(триста петдесет 

3 070.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 



няма, номер по предходен 
план - 112,  кв.110, парцел VII  
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

и седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

581
1 

6869 
18.11.2021 

6869 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Спартак" № 2 , 
ПИ с идентификатор 
03592.503.71 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 71,  кв.113, парцел  ХII  
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.71 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка седем едно) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 998 
кв.м.(деветстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 м) 

8 582.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 

581
2 

6870 
18.11.2021 

6870 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Стената" № 2 , 
ПИ с идентификатор 
03592.503.260 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 260,  кв.107, парцел  II  
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.260 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две шест нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 433 
кв.м.(четиристотин 
тридесет и три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 м) 

3 723.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 

581
3 

6871 
18.11.2021 

6871 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Стената" № 4 , 
ПИ с идентификатор 
03592.503.259 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.259 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две пет девет) 

14 671.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 



Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 259,  кв.107, парцел  
IV, V  по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

по КККР на гр. Белово 
с площ 1 706 
кв.м.(хиляда 
седемдестотин и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 м) 

12, ал. 5 от 
ЗОС 

за 
собствено
ст. 

581
4 

6872 
18.11.2021 

6872 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Освобождение" 
№ 9-А , ПИ с идентификатор 
03592.503.97 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 97, кв.89, парцел  I  по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.97 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка девет седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 580 
кв.м.(петстотин и 
осемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 м) 

4 988.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 

581
5 

6873 
18.11.2021 

6873 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Освобождение" 
№ 24 , ПИ с идентификатор 
03592.503.88 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 88, кв.86, парцел VI. 
XIV  по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.88 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка осем осем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 822 
кв.м.(осемстотин 
двадесет и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 м) 

7 069.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 

581
6 

6874 
18.11.2021 

6874 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Освобождение" 
№ 38 , ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.39 (нула 
три пет девет две 

5 529.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

    
В имота 
има 
построени 



03592.503.39 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 39, кв.83, парцел XII  
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

точка пет нула три 
точка три девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 643 
кв.м.(шестстотин 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 м) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 

581
7 

6875 
18.11.2021 

6875 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Методи 
Клисаров" № 12 , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.347 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 347, кв.93, парцел XV  
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.347 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три четири 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 692 
кв.м.(шестстотин 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 м) 

5 951.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 

581
8 

6876 
18.11.2021 

6876 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Христо 
Миладинов" № 3 , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1776 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 382, кв.99, парцел II  
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1776 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
седем шест) по КККР 
на гр. Белово с площ 
438 
кв.м.(четиристотин 
тридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 

5 650.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 



застрояване (10 м) 

581
9 

6877 
18.11.2021 

6877 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Яне Сандански" 
№ 18 , ПИ с идентификатор 
03592.503.1776 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 170  по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.170 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 664 
кв.м.(шестстотин 
шестдесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 м) 

5 710 .40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 

582
0 

6878 
18.11.2021 

6878 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Яне Сандански" 
№ 30 , ПИ с идентификатор 
03592.503.238 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 238  по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.238 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две три осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 548 
кв.м.(петстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 м) 

4 712 .80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 

582
1 

6879 
18.11.2021 

6879 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Яне Сандански" 
№ 36 , ПИ с идентификатор 
03592.503.354 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 354, кв.194, парцел ХХ  
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.354 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три пет четири) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 616 
кв.м.(шестстотин и 
шенстнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

5 297.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 



№485/1979 г. урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 м) 

582
2 

6880 
18.11.2021 

6880 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Яне Сандански" 
№ 40 , ПИ с идентификатор 
03592.503.363 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 363, кв.194, парцел 
ХХII  по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.363 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три шест три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 956 
кв.м.(деветстотин 
петдесет и  шест 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 м) 

8 221.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 

582
3 

6881 
18.11.2021 

6881 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Яне Сандански" 
№ 46 , ПИ с идентификатор 
03592.503.367 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 367, кв.194, парцел 
ХХV, XXVI  по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.367 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три шест 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 497 
кв.м.(четиристотин 
деветдесет и  седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: ниско 
застрояване (10 м) 

4 274.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 

582
4 

6882 
18.11.2021 

6882 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Яне Сандански" 
№ 22 , ПИ с идентификатор 
03592.503.506 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.506 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет нула шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 285 
кв.м.(двеста 
осемдесет и пет 

2 451.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст. 



план - 506, кв.94, парцел IX, 
X  по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

582
5 

6883 
18.11.2021 

6883 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Стената", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.476 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 476 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.476 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка четири седем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 1 267 
кв.м.(хиляда двеста 
шестдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

10 896.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

582
6 

6884 
18.11.2021 

6884 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.514 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 514, квартал 125 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.514 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет едно 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 16 
кв.м.(шестнадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

137.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

582
7 

6885 
18.11.2021 

6885 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.513 (нула 
три пет девет две 

120.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

    
 



03592.503.513 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 513, квартал 125 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

точка пет нула три 
точка пет едно три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 14 
кв.м.(четиринадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

582
8 

6886 
18.11.2021 

6886 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.512 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 512, квартал 125 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.512 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет едно две) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 39 
кв.м.(тридесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

335.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

582
9 

6887 
18.11.2021 

6887 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.229 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 229, квартал 93 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.229 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две две девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 61 
кв.м.(шестдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

329.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



583
0 

6888 
18.11.2021 

6888 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.510 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 510, квартал 125 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.510 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет едно нула ) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 77 
кв.м.(седемдесет и 
седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

662.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

583
1 

6889 
18.11.2021 

6889 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.228 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 228, квартал 93 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.228 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две две осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 54 
кв.м.(петдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

464.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

583
2 

6890 
18.11.2021 

6890 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.209 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 209 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.209 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две нула девет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 221 
кв.м.(двеста 
двадесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

1 900.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

583
3 

6891 
18.11.2021 

6891 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.210 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 210 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.210 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две едно нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 128 кв.м.(сто 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

1 100.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

583
4 

6892 
18.11.2021 

6892 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.213 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 213 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.213 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две едно три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 216 
кв.м.(двеста и 
шестнадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

1 857.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

583
5 

6893 
18.11.2021 

6893 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.227 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.227 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две две седем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 81 
кв.м.(осемдесет и 

696.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



няма, номер по предходен 
план - 227, квартал 93 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

583
6 

6894 
18.11.2021 

6894 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Яне 
Сандански", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.230 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 230, квартал 93 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.230 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две три нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 107 кв.м.(сто 
и седем кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

920.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

583
7 

6895 
18.11.2021 

6895 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Яне 
Сандански", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.231 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 231, квартал 93 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.231 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две три едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 289 кв.м.(две 
осем девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

2 485.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

583
8 

6896 
18.11.2021 

6896 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Яне Сандански" 
, ПИ с идентификатор 
03592.503.235 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.235 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две три пет) по 
КККР на гр. Белово с 

653.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

    
 



г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 235, квартал 93 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед №485/1979 г. 

площ 76 
кв.м.(седемдесет и 
шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

ЗОС 

583
9 

6897 
18.11.2021 

6897 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470, ул. "Яне Сандански" 
, ПИ с идентификатор 
03592.503.351 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 351, квартал 93, 
парцел XVII по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.351 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три пет едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 390 
кв.м.(триста и 
деветдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

3 354.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

584
0 

6898 
18.11.2021 

6898 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  кв.Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.173 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 173, квартал 125, 
парцел XVII по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.173  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 60 
кв.м.(шестдесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

516.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

584
1 

6899 
18.11.2021 

6899 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  кв.Малко Белово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.177  (нула 

275.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

    
 



ПИ с идентификатор 
03592.503.177 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 177, квартал 125, 
парцел XVII по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 32 
кв.м.(тридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

584
2 

6900 
18.11.2021 

6900 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  кв.Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.180 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 180 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.180  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 279 
кв.м.(двеста 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

2 399.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

584
3 

6901 
18.11.2021 

6901 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  кв.Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.206 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 206 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.206  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две нула шест) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 163 кв.м.(сто 
шестдесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 

1 401.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



имот за жилищни 
нужди 

584
4 

6902 
18.11.2021 

6902 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  кв.Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.207 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 207по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.207  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две нула 
седем) по КККР на гр. 
Белово с площ 85 
кв.м.(осемдесет и пет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

731.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

584
5 

6903 
18.11.2021 

6903 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.530 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 530 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.530  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет три нула) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 16 
кв.м.(шестнадесет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

137.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

584
6 

6904 
18.11.2021 

6904 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.511 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 511 по ПУП на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.511 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет едно едно) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 43 
кв.м.(четиридесет и 
три кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 

369.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

584
7 

6905 
18.11.2021 

6905 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.505 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 505 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.505  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка пет нула пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 243 
кв.м.(двеста 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

2 012.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

584
8 

6906 
18.11.2021 

6906 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.355 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 355 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.355  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три пет пет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 92 
кв.м.(деветдесет и 
два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

791.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

584
9 

6907 
18.11.2021 

6907 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.352 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.352  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка три пет две) по 
КККР на гр. Белово с 

3 199.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

    
 



Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 352, кв.93, парцел XVII 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

площ 372 
кв.м.(триста 
седемдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

ЗОС 

585
0 

6908 
18.11.2021 

6908 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" №32 , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.240 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 240, кв.194,  по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.240  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две четири 
нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 431 
кв.м.(четиристотин 
тридесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

3 706.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

585
1 

6909 
18.11.2021 

6909 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.200 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 200,  по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.200  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две нула нула) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 307 
кв.м.(триста и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

2 640.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

585 6910 6910 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 1 926.40 лв. Имотът се     



2 18.11.2021 Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.193 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 193 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

идентификатор 
03592.503.193  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно девет три) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 224 
кв.м.(двеста 
двадесет и четири 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

 

585
3 

6911 
18.11.2021 

6911 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.171 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 171, кв.125 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.171  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
едно) по КККР на гр. 
Белово с площ 192 
кв.м.(сто деветдесет 
и два кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

1 651.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

585
4 

6912 
18.11.2021 

6912 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.178 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 178, кв.125 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.178  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
осем) по КККР на гр. 
Белово с площ 89 
кв.м.(осемдесет и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 

765.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

585
5 

6913 
18.11.2021 

6913 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.179 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 179 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.179  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно седем 
девет) по КККР на гр. 
Белово с площ 134 
кв.м.(сто тридесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

1 152.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

585
6 

6914 
18.11.2021 

6914 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.185 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 185 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.185 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем пет) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 198 кв.м.(сто 
деветдесет и осем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

1 702.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

585
7 

6915 
18.11.2021 

6915 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Яне 
Сандански" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.186 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.186  (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем 
шест) по КККР на гр. 
Белово с площ 109 
кв.м.(сто и девет 
кв.м.) 

937.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



няма, номер по предходен 
план - 186 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

585
8 

6916 
18.11.2021 

6916 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Спартак" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1521 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1521, кв.85, парцел 
XVII по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1521  
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно пет 
две едно) по КККР на 
гр. Белово с площ 
161 кв.м.(сто 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

1 384.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

585
9 

6917 
18.11.2021 

6917 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  кв. Малко Белово , 
ПИ с идентификатор 
03592.503.208 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 208 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.208 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка две нула осем) 
по КККР на гр. Белово 
с площ 52 
кв.м.(петтдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: незастроен 
имот за жилищни 
нужди 

447.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

586
0 

6918 
22.11.2021 

6918 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Тракия" , ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1849 по КККР на 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1849 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 

91 590 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

    
 



гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - няма по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

точка едно осем 
четири девет) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 10 650 
кв.м.(десет хиляди 
шестстотин и 
петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: Обществен 
селищен парк, 
градина 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

586
1 

6919 
22.11.2021 

6919 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Тракия", ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1847 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1847 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1847 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно осем 
четири седем) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 4 361 
кв.м.(четири хиляди 
триста шестдесет и 
един кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: Обществен 
селищен парк, 
градина 

37 504.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

586
2 

6920 
22.11.2021 

6920 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, ПИ 
с пл. № 163, кв. 24 по ПУП на 
с. Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

 ПИ с пл.№ 163(сто 
шестдесет и три)  с 
площ 1 417 
кв.м.(хиляда 
четиристотин и 
седемнадесет кв.м.) 

6 093.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 

586
3 

6921 
22.11.2021 

6921 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, ПИ 
с пл. № 162, кв. 24 по ПУП на 
с. Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

 ПИ с пл.№ 162(сто 
шестдесет и две)  с 
площ 1 183 
кв.м.(хиляда сто 
осемдесет и три 

5 086.90лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 



кв.м.) основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

документ 
за 
собствено
ст 

586
4 

6922 
22.11.2021 

6922 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  кв. Малко Белово, 
ПИ с идентификатор 
03592.503.1694 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1694, квартал: 109, 
парцел I по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1694 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула три 
точка едно шест 
девет четири) по 
КККР на гр. Белово с 
площ 8 062 
кв.м.(осем хиляди 
шестдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване 

69 333.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 

586
5 

6923 
24.11.2021 

6923 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ I - 487 "Производствени 
и складови дейности" кв. 36 
по ПУП на с. Момина 
Клисура- одобрен със 
Заповед № 1218/1986 г.  и 
Заповед № 100/22.04.2019 и 
Заповед № 100а/22.04.2019 
г. за ЧИ НА ПУП-ПРЗ на 
кмета на община Белово 

Масивна сграда - 
3(три) етажа със 
застроена площ 381 
кв.м.(триста 
осемдесет и един лв.) 
Предназначение на 
сградата: сграда за 
производствени и 
складови дейности 
Година на 
построяване на 
сградата: 1951 г. 
(хиляда деветстотин 
петдесет и първа 
година) 

59 585.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

586
6 

6924 
24.11.2021 

6924 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V-425, 
кв. 35 по ПУП на с. 
Мененкьово- одобрен със 
Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г.и 
Решение № 202/2005 г. на 
ОбС - Белово 

УПИ V (пет) - 425 
(четиристотин 
двадесет и пет) с 
площ 604 
кв.м.(шестстотин и 
четири кв.м.) 

2 597.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
документ 
за 
собствено
ст 



586
7 

6926 
02.12.2021 

6926 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ Х-369 кв. 46 по ПУП на с. 
Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

УПИ 
Х(десет)-369(триста 
шестдесет и девет) с 
площ 500 
кв.м.(петстотин кв.м.) 

2 150.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
данни за 
собствено
ст и 
строителн
и книжа 

586
8 

6927 
13.12.2021 

6927 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, ПИ 
с пл. № 328, кв. 32 по ПУП на 
с. Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

ПИ с пл.№ 328(триста 
двадесет и осем) с 
площ 247 
кв.м.(двеста 
четиридесет и седем 
кв.м.) 

1 062.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
данни за 
собствено
ст и 
строителн
и книжа 

586
9 

6928 
13.12.2021 

6928 с. Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ПИ с пл. № 
403, кв. 36 по ПУП на с. 
Сестримо- одобрен със 
Заповед № 693/09.06.1986 г. 

ПИ с пл.№ 
403(четиристотин и 
три) с площ 359 
кв.м.(триста петдесет 
и девет кв.м.) 

2 333.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
данни за 
собствено
ст и 
строителн
и книжа 

587
0 

6929 
13.12.2021 

6929 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  бул. "Юндола" , ПИ 
с идентификатор 
03592.502.1724 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1724, кв.23 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед №485/1979 г. 

1625/4325 (хиляда 
шестстотин двадесет 
и пет/четири хиляди 
триста двадесет и 
пет) ид. части от 
поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1724  
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно седем 
две четири) по КККР 
на гр. Белово целият 
с площ 4325 
кв.м.(четири хиляди 
триста двадесет и 
пет) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 

13 975.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
 



урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване 

587
1 

6930 
14.01.2022 

6930 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово,  
п.к.4470,  ул. "Капитан 
Йоновски" № 39 , ПИ с 
идентификатор 
03592.501.2132 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
предходен идентификатор - 
няма, номер по предходен 
план - 1382, кв.17, парцел VII 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед 
№485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.2132  
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
едно точка две едно 
три две) по КККР на 
гр. Белово с площ 
350 кв.м.(триста и 
петдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за ниско 
застрояване 

3 010.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

    
В имота е 
построена 
сграда 
собствено
ст на 
Цветан 
Кирилов 
Цветков, 
съгл. НА 
№ 134, 
том 4, 
дело 1469 
от 
25.02.1991 
г. на РС - 
Пазарджи
к 

587
2 

6931 
14.01.2022 

6931 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ Х-248, кв. 28 по ПУП на 
с. Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

УПИ 
Х(десет)-248(двеста 
четиридесет и осем) 
с площ 272 
кв.м.(двеста 
седемдесет и два 
кв.м.) 

1 076.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построени 
сгради без 
данни за 
собствено
ст 

587
3 

6932 
14.01.2022 

6932 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, ПИ 
с пл.№ 208, кв. 41 по ПУП на 
с. Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

ПИ с пл. № 
208(двеста и осем) с 
площ 840 
кв.м.(осемстотин и 
четиридесет кв.м.) 

3 612.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
В имота 
има 
построенa 
сградa без 
данни за 
собствено
ст 

587
4 

6933 
04.03.2022 

6933 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ VI(шест)- общ., кв. 27 по 
ПУП на с. Момина Клисура- 
одобрен със Заповед № 
1218/1986 г. 

УПИ VI(шест)- общ. с 
площ 446 
кв.м.(четиристотин 
четиридесет и шест 
кв.м.) 

1 764,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

    
 



общинска 
собственост 

587
5 

6934 
04.03.2022 

6934 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ ХII (дванадесет)- общ., 
кв. 39  по ПУП на с. Момина 
Клисура- одобрен със 
Заповед № 1218/1986 г. 

УПИ ХII(дванадесет)- 
общ. с площ 396 
кв.м.(триста 
деветдесет и шест 
кв.м.) 

1 566,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

587
6 

6935 
04.03.2022 

6935 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ ХIII(тринадесет)- общ., 
кв. 39  по ПУП на с. Момина 
Клисура- одобрен със 
Заповед № 1218/1986 г. 

УПИ ХIII(тринадесет)- 
общ. с площ 422 
кв.м.(четиристотин 
двадесет и два кв.м.) 

1 669,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

587
7 

6936 
04.03.2022 

6936 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ ХIV (четиринадесет)- 
общ., кв. 39  по ПУП на с. 
Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

УПИ ХIV 
(четиринадесет)- 
общ. с площ 415 
кв.м.(четиристотин и 
петнадесет кв.м.) 

1 641,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

587
8 

6937 
04.03.2022 

6937 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ ХV (петнадесет)- общ., 
кв. 39  по ПУП на с. Момина 
Клисура- одобрен със 
Заповед № 1218/1986 г. 

УПИ ХV (петнадесет)- 
общ. с площ 374 
кв.м.(триста 
седемдесет и четири 
кв.м.) 

1 479,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

    
 

587
9 

6938 
04.03.2022 

6938 с. Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ ХVI (шестнадесет)- 
общ., кв. 39  по ПУП на с. 
Момина Клисура- одобрен 
със Заповед № 1218/1986 г. 

УПИ ХVI 
(шестнадесет)- общ. 
с площ 407 
кв.м.(четиристотин и 
седем кв.м.) 

1 610,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

    
 



общинска 
собственост 

 


