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Приложение N:7 

 

N: 
по 

ред 

Номер и 
дата на 

съставяне 
на акта за 
общинска 
собствено

ст 

Номерът 
на 

досието, 
в което 

се 
съхраня

ват 
докумен

тите, 

Местонахождение Вид и описание на 
имота 

Данъчна оценка 
на имота към 
момента на 

утвърждаване 
на акта 

Предоставен
и права за 

управление 

Възникнали или 
учредени вещни права 

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 

1 6 
22.09.1997 

6 гр. Белово, кв. "Благой 
Захариев", ул. "Методи 
Клисаров" 1, парцел ХІІ, кв. 
96 със Заповед № 
156/26.11.1997 г. отпада 
мероприятието "Пионерски 
дом" и го преотрежда за 
"Здравна служба" 

дворно място - ІІ ра 
зона - 380 кв.м. 
Приземен етаж - 
масивна 
стоманобетонна 
конструкция 
построена през 
1989 г. , 96 кв.м. 
Етаж - масивна 
стоманобетонна 
конструкция 
построена през 
1989 г., 96 кв.м. 
(протокол обр. 16 
от 12.05.1989 г. на 
приемателна 
комисия за обект 
"Реконструкция на 
къщата Благой 
Захариев" 

дворно място - 95 
000 лв., приземен 
етаж - 155 300 
лв., етаж 344 200 
лв., общо 594 500 
лв. 

    
С 
Решение 
на 
Пазарджи
шкия 
окръжен 
съд от 
11.01.1995 
г. се 
отменя 
отчуждите
лно 
производс
тво на 
имот пл. 
313, кв. 96 
извършен
о със 
Заповед 
1281 от 
09.10.1987 
г. на ОНС 
Пазарджи
к. 
Решениет
о не е 
влязло в 
сила, 
условията 



на чл. 6, 
ал. 1 на 
ЗВСВОИ 
на еса 
изпълнени 

2 7 
23.09.1997 

7 с. Голямо Белово 
кв. 15, част от парцел ІХ 

лятно кино - 298 
кв.м. 
кинокабина - 40 
кв.м. 
навес - 47 кв.м. 

     
 

3 8 
25.09.1997 

1-7 гр. Белово, ул. 
Освобождение , кв. 9, парцел 
І- - поликлиника 

Самостоятелна 
поликлиника - ІІІ 
етажа масивна 
конструкция, 
построена през 
1993 г., застроена 
площ 910 кв.м. 
Трафопост - І етаж, 
масивна 
конструкция, 
построен през 1993 
г., застроена площ 
79 кв.м. 
Гараж - І етаж, 
масивна 
конструкция, 
построен през 1993 
г., застроена площ 
47.5 кв.м. 
площ на парцел ІІ - 
5 292 кв.м/ 
застроена площ 1 
036,5 кв.м. 
незастроена площ 
4 255,5 кв.м. 

    Заповед 
№ 91 от 
15.03.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Има 
съставен 
нов АПОС 
№ 612 от 
14.02.2012 
г. 

4 9 
25.09.1997 

1-8 гр. Белово, ул. 
Освобождение 80, кв. 64, 
парцел І 

Автогара - 
построена през 
1992 г. със 
застроена площ 
252 кв.м. масивна 
стоманобетонна 
конструкция, 
двуетажна 
Незастроена 
площадка на 
автогара - 3 440 
кв.м. 

    Заповед 
№ 478 от 
24.09.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Има 
съставен 
нов Акт № 
3031 от 
20.09.2012 
г. 

5 10 
29.09.1997 

3-1 с.  Мененкьово, кв. 28, 
парцел І - културен дом 

читалищна сграда 
Масивна двуетажна 
сграда,  застроена 

     
 



площ 750 кв.м. 
І-ви етаж - фоайе с 
предверие, 
гардероб, клуб, 
киносалон, сцена, 
лятно кино, каси, 
кинокабина, 
гримьорна, 
чакални, сервизни 
помещения 
ІІ -ри етаж - 
библиотека, 
книгохранилище, 
склад, ритуална 
зала, балкон, 
чакалня, тераса, 
кмет, секретар 
сутерен - клуб, 
складови 
помещения 

6 11 
29.09.1997 

4-1 с. Дъбравите, кв. 23, парцел І 
- културен дом 

читалищна сграда 
Масивна двуетажна 
сграда,  застроена 
площ 410 кв.м. 
І-ви етаж - фоайе, 
киносалон, сцена, 
предверие, 
стълбищна клетка 
ІІ -ри етаж - фоайе с 
предверие, балкон, 
конокабина, малка 
библиотека, 
радиовъзел, 
библиотека голяма, 
книгохранилище 
сутерен - клуб, 
складови 
помещения 

     
 

7 12 
29.09.1997 

5-1 с. Сестримо, кв. 36, парцел 
ХVІІІ 

читалищна сграда 
Масивна двуетажна 
сграда, построена 
през 1968 г. 
застроена площ 
900 кв.м. 
І-ви етаж - фоайе, 
кино зала, клуб, 
стълбищна клетка 
ІІ -ри етаж 
-библиотека, 
репетиционна зала 

     
 



сутерен - клуб, 
складови 
помещения 

8 13 
29.09.1997 

6-1 с. Габровица читалищна сграда 
Масивна двуетажна 
сграда,  застроена 
площ 240 кв.м. 
І-ви етаж - фоайе, 
ритуална зала, 
киносалон, 
библиотека 
ІІ -ри етаж 
-киносалон с 
балкон, 
кинокабина, зала 
сутерен - клуб, 
складови 
помещения 

     
 

9 14 
29.09.1997 

7-1 с. Момина Клисура, кв. 31, 
парцел ІІ 

Младежки дом 
Масивна двуетажна 
сграда, построена 
през 1984 г., 
застроена площ 
140 кв.м. 
І-ви етаж - здравна 
служба, 
ветеринарен 
кабинет 
ІІ -ри етаж 
-Библиотека, 
читалня, кметство - 
4 стаи 
мазе - клубб 
складови 
помещения 

     
 

10 15 
29.09.1997 

2-2 с. Голямо Белово, кв. 15, 
парцел ІХ 

Читалище 
Застроена площ 
231 кв.м. 
масивна сграда - 
киносалон 

     
 

11 16 
20.09.1997 

2-3 с. Голямо Белово, кв. 20, 
парцел І-244 

Двуетажна масивна 
сграда построена 
1948 г. 
застроена площ 
220 кв.м. 
І-ви етаж - фурна 
ІІ -ри етаж 
-Библиотека, 
книгохранилише,, 
репетиционни, 

    Заповед 
№544 от 
28.12.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



склад, коридор 
ЗПристройка - 
магазин със 
застроена площ 55 
кв.м. 
незастроена площ - 
225 кв.м. 

12 17 
01.10.1997 

1-9 гр. Белово,кв. Благой 
Захариев, кв. 92, парцел ХІІІ 

Читалищна сграда  
Двуетажна масивна 
сграда построена 
1965 г. 
 приземен етаж - 
складови 
помещения 
І-ви етаж - 
киносалон, сцена, 
сладкарница, 
гримьорна , 
чакални 
ІІ -ри етаж 
-Библиотека, 
книгохранилише, 
читалня 
кинокабина, фоайе 
и малка стая 
Застроена площ - 
395 кв.м. 

     
 

13 18 
01.10.1997 

1-10 гр. белово, кв. 60, парцел ІХ Читалищна сграда - 
застроена площ 
989 кв.м., 
построена през 
1969 г., масивна 
конструкция, 
приземен етаж - 
складови 
помещения, парно, 
клубно помещение 
І-ви етаж - фоайе, 
гардероб, каса, 
кинокабина, 
зрителна зала и 
сцена, гримьорна и 
реквизи 
ІІ -ри етаж - 
гримьорни, 
репетиционни, 
балкон, малка зала 
Ритуална зала - 
застроена площ - 
84 кв.м. 

     
 



Библиотека - застр. 
площ - 198 кв.м. 
І -ви етаж - 
канцеларии, клуб, 
кръжочна 
ІІ -ри етаж - 
книгохранилише, 
читалня и 
библиотека 

14 19 
01.10.1997 

1-11 извън регулация  Мачтов трафопост 
- 63 KVA за 
ретранслатор от гр. 
Белово 
Трипроводникова 
линия с дължина 
0.055 км. 

609 522 лв.     
 

15 20 
06.10.1997 

1-12 по схемата на водопровода 5 
участъка от гр. Белово до кв. 
Малко Белово 

допълнително 
водоснабдяване и 
зониране на ВВМ в 
гр. Белово и кв. 
Малко Белово 
І -ви етап 

13 500 000 лв.     
 

16 21 
06.10.1997 

5-2а с. Сестримо, извън 
регулация 

ПРЕЧИСТВАТЕЛН
А СТАНЦИЯ ЗА 
ПИТЕЙНИ ВОДИ - 
построена през 
1997 г. 
- филтърен корпус - 
144 кв.м. 
- хлораторно - 62 
кв.м. 
 - дегазационна 
шахта - 6 кв.м. 
 - септична яма - 12 
кв.м. 
- лагуна - 16 кв.м. 
външни 
водопроводи ф-273 
- 105 м. 
                                     
г - 108 - 90 м. 
водоем - 100 куб.м. 
водоем - 500 куб.м. 
подпорни стени, 
мачтов трафопост 
трипроводникови 
линия 

     
 

17 22 
23.10.1997 

1-13 гр. Белово, парцел ІІІ - за 
училище, кв. 61 

масивна сграда 
Построена през 
1927 г. със 

     
 



Застроена площ 
416 кв.м. 
Изба /парно 
помещение на 
училищната 
сграда/ със 
застроена площ 
416 кв.м. 

18 23 
23.10.1997 

1-14 гр. Белово, парцел ІV - за 
баня, кв. 61 

едноетажна 
масивна сграда 
застроена площ 96 
кв.м., състояща се 
от стая - 
съблекалня 
помещение за 
къпане - баня 
помещение за 
пещта 
склад - застроена 
площ 44 кв.м. 
склад - застроена 
площ 9 кв.м. 

    Заповед 
№ 279 от 
10.09.2001 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

19 25 
17.03.1998 

1-15 гр. Белово, парцел ІІІ - 
училище, кв. 61, пл.№ 803 

НУ "Тодор 
Каблешков" гр. 
Белово  със 
застроена площ 
686 кв.м. 
масивна сграда  на 
3 етажа построена 
1927 г. 
 работилница със 
застроена площ 
304 кв.м. 
едноетажна 
масивна сграда.  
площ на парцел ІІІ - 
4 250 кв.м. 

    Заповед 
№ 45 от 
03.02.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

20 26 
17.03.1998 

1-16 гр. Белово, кв. 77 
учебно заведение 

СОУ "Александър 
Пипонков - Чапай" 
гр. Белово  със 
застроена площ 
1600 кв.м. 
масивна сграда  на 
4 етажа построена 
1981 г. 
 парцел Х е с площ 
4 857 кв.м. 

    Заповед 
№ 240 от 
16.07.2004 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

21 27 
25.03.1998 

7-2 с. Момина Клисура 
 парцелХ-Училище, кв. 36 

ОУ "Климент 
Охридски"  със 
застроена площ 

     
 



357 кв.м. 
триетажна масивна 
сграда построена 
1951 г. 
 парцел Х е с площ 
4 857 кв.м. 

22 28 
25.03.1998 

6-2 с. Габровица 
 парцел І-86, кв. 27 

ОУ "Кирил и 
Методий"  със 
застроена площ 
385 кв.м. 
двуетажна масивна 
сграда построена 
1926 г. 
 парцел І е с площ 1 
942 кв.м. 

     
 

23 29 
07.07.1998 

3-2 с. Мененкьово 
 парцел І-95, кв. 15 

ОУ "Отец Паисий"  
със застроена 
площ 660 кв.м. 
двуетажна масивна 
сграда с дървен 
гредоред и 
пристройка - 
масивна 
 парцел І - училище 
с площ 5 935 кв.м. 

     
 

24 30 
07.07.1998 

3-3 с. Мененкьово 
училищен двор парцел І, кв. 
15 

Детска градина с 
кухненски блок със 
застроена площ 
390 кв.м. 
двуетажна масивна 
сграда в парцел І - 
училище 

     
 

25 31 
07.07.1998 

4-2 с. Дъбравите 
парцел ХІІІ-училище, кв. 18 

НУ "Ал. Иванов - 
Чапай" със 
застроена площ 
246 кв.м. 
Двуетажна масивна 
сграда - 1953 г. 
площ на имота с пл. 
№ 240 - 4 675 кв.м. 

    Заповед 
№ 667 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
е нов 
АПОС № 
4014 от 
19.12.2012 
г. 
Решение 
128 от 
30.07.1997 
г. на 
Общински 
съвет гр. 



Белово за 
закриване 
на НУ с. 
Дъбравит
е на осн. 
чл. 10,ал. 
3 от ЗНП 
от 
01.09.1997 
г. 

26 32 
10.08.1998 

1-17 местност Топлата вода плувен басейн - 
площ 1071 кв.м. 
детски басейн - 
площ 157 кв.м. 
Хигиенни душове - 
площ 24 кв.м. 
Тоалетни - площ 27 
кв.м. 
каса - площ 9 кв.м. 
плувен комплекс - с 
площ 8 000 кв.м. 

     
 
Регулацио
нният 
план  на 
курортен 
комплекс 
"Топлата 
вода"  е 
утвърден 
със 
Заповед 
261 от 
07.01.1960 
г. на ОНС 
гр. 
Пазарджи
к 

27 33 
10.08.1998 

1-10 местност Топлата вода Рибарник с 
полуостров от 
местно значение - 
14 500 кв.м. 

     
Рибарника 
е към 
курортен 
комплекс 
"Топлата 
вода" - 
регулацио
нен план 
утвърден 
със 
Заповед 
261 от 
07.01.1960 
г. на ОНС 
гр. 
Пазарджи
к 

28 34 
04.09.1998 

5-3 с. Сестримо, парцел ІІ, кв. 25 ОУ "Отец Паисий" 
Двуетажна масивна 
сграда със 
застроена площ 

     
 



800 кв.м. и 
прилежащ терен 1 
740 кв.м. 

29 35 
04.09.1998 

5-4 парцел VІІ, кв. 42 Двуетажна 
жилищна сграда 
със застроена 
площ 120 кв.м. и 
прилежащ терен 
465 кв.м.(бившвe 
кметство) 

    Заповед 
№ 479 от 
24.09.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

30 36 
04.09.1998 

1-19 кв. Благой Захариев, парцел 
ХХІ І - училище, пл. № 187, 
кв. 93 

НУ "Васил Левски" 
 масивна 
двуетажна сграда 
със застроена 
площ 630 кв.м. 
площ на парцела 
3800 кв.м. 

    Заповед 
№147 от 
05.05.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

31 37 
07.09.1998 

2-4 с. Голямо Белово, парцел І - 
училище, пл. № 154, кв. 15 

училищна сграда и 
детска градина 
масивна двуетажна 
сграда със 
застроена площ 
376 кв.м. 
площ на парцела 2 
120 кв.м. 
помощна сграда 
със застроена 
площ 66 кв.м. 

     
 

32 41 
04.12.1999 

3-4 местност Тръне поле Язовир 
Кметство 
Мененкьово - площ 
- 25.574 дка 
Кметство 
Аканджиево - плош 
2.648 

     
 

33 42 
04.12.1999 

3-5 с. Мененкьово, парцел ІХ, кв. 
21 

кметство 
Мененкьово 
площ 165 кв.м. и 
прилежаш терен 
(разделителен 
протокол с ПТТ 

     
 

34 43 
04.12.1999 

53-6 с. Мененкьово, парцел ІХ, пл. 
344, кв. 21 

здравен пункт със 
застроена площ 
116 кв.м. и 
прилежащ терен 
парцел ІХ - 344 от 
600 кв.м. 

     
 

35 49 
04.11.1999 

3-2 с. Аканджиево парцел І - за 
читалище и 
озеленяване, кв. 23 

     
 



Читалищна сграда 
със застроена 
площ - 349 кв.м. 
площ на имота 2 
370 кв.м. 

36 51 
06.12.1999 

1-27 гр. белово, ул. "Орфей" № 4, 
кв. 60, парцел  VI - за ОбНС и 
БНБ с пл. № 800 

двуетажна масивна 
сграда/бивше 
кметство/ със 
застроена площ 
245 кв.м. и мазе под 
цялата  сграда. 
парцел VI - за 
ОбНС и БНБ - 1495 
кв.м. 

    Заповед 
№ 581 от 
13.09.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

37 52 
06.12.1999 

1-28 гр. Белово, ул. "Христо 
Ботев" № 14, кв. 60, парцел  
VI - за ОбНС и БНБ с пл. № 
800 

КМЕТСТВО 
БЕЛОВО - 
пристройка към 
съществуващата 
сграда 
триетажна масивна 
сграда със 
застроена площ 
268 кв.м. и 
пристройка на 3 
етажа над гаражи 
със застроена 
площ 170 кв.м. 

     
 

38 56 
01.06.2000 

1-31 гр. Белово, кв. 7 площад между 
улици с о.т. 28,464, 
29 и 31 - 260 кв.м. 

     
 

39 59 
04.07.2000 

2-5 с. Голямо Белово, кв. 20, 
парцел ХХІ 

Здравна служба 
застроена площ - 
85 кв.м. 
прилежащ терен - 
парцел ХХІ - 370 
кв.м. 
сглобяема 
конструкция - 
едноетажна 

     
 

40 62 
04.07.2000 

7-5 с. Момина Клисура, м. 
Поличката, имот 00544 

Стадион -  лека 
атлетика, футбол 
площ 10.082 дка 

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

  Заповед 
№ 73 от 
26.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
от имота е 
отредено 
УПИ ІІ - За 
трафопост
" състоящ 



се от 80 
кв.м. - 
незастрое
но 
УПИ е 
актуван с 
АОС 
353/10.09.
2003 г. 

41 83 
19.02.2001 

8-8 с. Аканджиево, парцел І - за 
кметство, поща, кв. 15 

масивна сграда със 
стоманобетонова 
конструкция - 
строена през 1987 
г. 
застроена площ - 
170 кв. м. 
прилежаща 
територия - 1 275 
кв.м. 

    Заповед 
№ 72 от 
26.03.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Създаден 
нов Акт за 
общинска 
собствено
ст № 5707 
16.02.2015 
г. и № 
5706 
16.02.2015 
г 

42 95 
08.06.2001 

7-11 с. Момина Клисура Озеленяване 
между о.т. 89-90 и 
108-109 - 2 100 кв. 
м. 

     
 

43 96 
08.06.2001 

3-10 с. Мененкьово, кв. 1 спортни игрище - 16 
380 кв. м. 

     
 

44 100 
01.11.2001 

1-47 гр. Белово, свързваща 
"К.Охридски" и "Дъбравско 
шосе" 

ЖП надлез и мост 
на р. Марица - 116 
м. 
габарит на пътна 
връзка 7/10.50 
подпорна стена към 
надлеза - 75 м. 
подпорна стена към 
надлез - 57 м. 

     
 

45 101 
05.11.2001 

1-48 с. Голямо Белово, имот 
000156 

Стадион лека 
атлетика, фитбол 
площ 7.246 кв.м. 

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

  Заповед 
№ 353 от 
29.12.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
е нов 
АЧОС № 
489 от 



03.05.2010 
г. 

46 102 
22.11.2001 

1-49 с. Голямо Белово, м. Жагите Имот 205 - състоящ 
се от 1.665 дка с 
построени ВиК 
съоръжения 
площ 11.605 дка 

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

   
 

47 104 
10.01.2002 

104 с. Аканджиево, м. Герена, 
имот 000022 

Стадион - лека 
атлетика, футбол 
площ 11.605 дка 

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

   
 

48 105 
11.01.2002 

1-51 гр. Белово, бул. 
"Освобождение" между 
о.т.13 о о.т. 1, кв. 1 

УПИ Озеленяване с 
площ 3 230 кв.м. 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание ял. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   
 

49 107 
25.01.2002 

6-6 с. Габровица, УПИ І - 
кметство, фурна и поща, кв. 
30 

УПИ І състоящ се 
от 798 кв.м. от него 
застроени: 
двуетажна сграда - 
190 кв.м. -строена 
1955 г. 
склад - 13 кв.м. 
метален навес - 35 
кв.м. 
тоалетна - 5 кв.м. 

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

   
 

50 134 
30.01.2002 

1-78 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище , мера 
Имот № 071015 
площ на имота 
30.330 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

51 139 
30.01.2002 

1-83 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище , мера 
Имот № 071021 
площ на имота 
11.357 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

52 156 
01.02.2002 

1-100 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище , мера 
Имот № 071042 

 Имотът се 
управлява от 

  Заповед 
№ 254 от 



площ на имота 
19.345 дка 
категория на 
земята - девета 

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

27.05.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

53 165 
04.02.2002 

1-109 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище , мера 
Имот № 071052 
площ на имота 
4.700 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

54 167 
04.02.2002 

1-111 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище , мера 
Имот № 071054 
площ на имота 
4.568 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 
 

55 171 
04.02.2002 

1-115 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище , мера 
Имот № 071059 
площ на имота 
36.038 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

56 179 
05.02.2002 

1-123 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище с храсти 
Имот № 071079 
площ на имота 
7.123 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

57 190 
06.02.2002 

1-133 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071068 
площ на имота 
33.845 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

58 192 
06.02.2002 

1-135 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071066 
площ на имота 
5.645 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

59 195 
07.02.2002 

1-138 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071136 
площ на имота 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Заповед 
№ 622 от 
04.12.2014 



4.450 дка 
категория на 
земята - девета 

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

г. на кмета 
на община 
Белово 
 

60 201 
07.02.2002 

1-144 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071125 
площ на имота 
7.935 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

61 206 
07.02.2002 

1-150 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071117 
площ на имота 
5.485 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

62 209 
07.02.2002 

1-153 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071092 
площ на имота 
7.383 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

63 213 
08.02.2002 

1-157 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071105 
площ на имота 
11.294 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

64 214 
08.02.2002 

1-158 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071106 
площ на имота 
5.369 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

65 215 
08.02.2002 

1-159 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071109 
площ на имота 
12.355 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

66 217 
08.02.2002 

1-161 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071088 
площ на имота 
0.716 дка 

 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Заповед 
№ 418 от 
12.09.2014 
г. на кмета 



категория на 
земята - девета 

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

на община 
Белово 
 

67 252 
05.04.2002 

1-196 обл. Пазарджик,общ.Белово, 
гр.Белово, ул. Тодор 
Каблешков" 5,кв. 61, УПИ І - 
"Училище" по ПУП на гр. 
Белово, съгл. Заповед № 
68/1989 г. 

УПИ І(едно) - 
"Училище", 
състоящо се от 5 
973(пет хиляди 
деветстотин 
седемдесет и три) 
кв.м. с построени в 
него: 
Масивна сграда- 
3(три) ет. Сградата 
е построена през 
1927(хиляда 
деветдтотин 
двадесет и седма 
година). 
Реконструирана 
през 2001 г. 
Работилница  -  
застроена площ 
304 кв.м. 
едноетажна сграда 
Площ на УПИ І 6020 
кв.м. 

    Заповед 
39 от 
05.02.2003 
г. за 
отписване 
на част от 
акта - 
работилни
ца 
 

68 337 
21.06.2002 

1-272 гр. Белово, м. Топлата вода 1. Плувн басейн - 
площ 1071 кв.м. 
2. Детски басейн - 
площ 157 кв.м. 
3. Хигиенни душове 
- площ 24 кв.м. 
4. Тоалетни - площ 
- 27 кв.м. 
5. Каса - площ 9 
кв.м. 
6. Рибарник с 
полуостров 
обща площ на 
комплекса 40 692 
кв.м. 

    Заповед 
№ 393 от 
30.09.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
В полщта 
в екл. и 
най-вътре
шния пояс 
на 
санитарно
-охраните
лната зона 
на 
Беловски 
минералн
и извори, 
които са 
публична 
държавна 
собствено
ст. 
В площта 



е вкл. и 12 
120 кв. м. 
възстанов
ени по 
реда на 
чл. 10, ал. 
7 от 
СЗПЗЗ с 
решение 
№ Б- 
240/24.02.
2004 г., № 
Б- 
241/24.02.
2004 г, № 
Б- 
243/24.02.
2004 г., № 
Б- 
245/24.02.
2004 г., № 
Б- 
246/24.02.
2004 г., № 
Б- 
248/24.02.
2004 г., № 
Б- 
249/24.02.
2004 г., № 
Б- 
250/24.02.
2004 г. на 
Общинска 
служба 
"ЗГ" 

69 340 
06.08.2002 

7-13 с.Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик,  
извън населеното място 

напорен резервоар 
застроена площ 38 
кв.м.- изграден 
през 1934 г. 
Обща площ на 
терена - 474 кв.м. 

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

   
 

70 341 
06.08.2002 

7-14 с.Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик,  
извън населеното място 

бавен пясъчен 
филтър  
застроена площ 
234 кв.м.- изграден 
през 1969 г. 
Обща площ на 
терена - 1168 кв.м. 

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

   
 



71 343 
06.08.2002 

343 гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик,, УПИ 
Озеленяване, кв. 18 по ПУП 
на гр. Белово одобрен със 
Заповед № 68/1989. 

Водоснабдяване 
Белово, 
Реконструкция 
1. Каптажен извор - 
подземен 
2. Аварийна шахта - 
площ 12 кв.м., 
метална 
3. Черпателен  
водоем - площ 61 
кв.м.-масивен 
подземен 
4. Помпена станция 
- площ 99 кв.м. - 
масивна 
5. Хлораторно и 
скруберно - площ 
89 кв.м. масивна 
6. Трафостанция 1, 
площ 89 
кв.м.-масивна 
7. Кранова шахта 1 
и 2 - площ 12 кв.м. - 
масивна 
8. Шахта отток - 
площ 5 кв.м. - 
масивна 
9. Тласкатели 1 и 2 
- подземни и стом. 
тръбопровод ф 325 
и ф159 - 1224 м. 
стоманен 
10. Водоплътна 
яма - площ 12 кв. 
м.- масивна 
11. Трафостанция 
"Чавдар" площ 48 
кв.м. - масивна 
12. Мачтов 
трафопост - МТ 
63/20 - метален 
13. 
Трипроводникова 
линия - въздушна - 
150 м. 
14. Кранова шахта 
пред водоема - 
площ 4 кв.м., 
подземна , масивна 
15. Външна 

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

   
 



метална ограда - 
168 м., масивна. 
Незастроена площ 
2 900 кв.м.. Година 
на построяване на 
обектите 1993 г. 

72 344 
09.08.2002 

1 гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул 
"Яденица" 1, УПИ ХХ-ОСП 
Водоснабдяване и 
канализация, кв. 38 по ПУП 
на гр. Белово одобрен със 
Заповед № 68/1989. 

Приземен етаж от 
двуетажна масивна 
сграда със 
застроена площ 60 
кв. м., построена 
през 1965 г., 
предназначена за 
помпена станция с 
хлараторно. УПИ 
ХХ се ссъстои от 
158 кв.м. 

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

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

73 348 
20.01.2003 

5-9 с. Сестримо, м. Киселица част от имот 
065005, отдел 101 с 
площ 43.044 дка 

     
 

74 350 
22.01.2003 

7-17 с.Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ ХХV-Озеленяване, кв. 
30 по ПУП на с. Момина 
Клисура одобрен със 
Заповед № 1218/1986 г. 

УПИ 
ХХV-Озеленяване с 
площ 262 кв.м. 

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

   
 

75 367 
03.11.2004 

368 гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул "Христо 
Ботев" 14, УПИ VІІ - "За 
музей", кв. 60 по ПУП на гр. 
Белово одобрен със Заповед 
№ 68/1989. 

УПИ VІІ- За музей, 
застроен , състоящ 
се от 648 кв.м. 
Двуетажна масивна 
сграда със 
застроена площ 
192 кв.м., състояща 
се от мазе-изба, 
два етажаи 
таванско 
помещение. 

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

  Заповед 
№ 351 от 
29.12.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
На 
основание 
чл. 59, ал. 
1 от ЗОС е 
съставен 
нов АПОС 
№ 535 от 
29.12.2011 
г. 

76 369 
01.12.2004 

369 гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул 
"Априлско въстание" 15, УПИ 
ХІІ - "Детски комплекс", кв. 50 
по ПУП на гр. Белово 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

УПИ ХІІ-Детски 
комплекс, състоящ 
се от 5 468 кв.м. с 
построена в него 
масивна сграда- 2 
етажа със 
застроена площ 1 
142 кв.м., 

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

   
 



построена през 
1980 г. 

77 390 
13.02.2007 

8-29 с. Аканджиево, м. Герена, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 0000018 
площ на имота 
33.541 дка 
категория на 
земята - девета 

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

   
 

78 393 
22.03.2007 

8-30 с.Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик,  УПИ ІІ-"За 
училище и детска градина", 
кв. 15 по ПУП на с. 
Аканджиево - одобрен със 
Заповед № 21/1991 г. 

дворно място, 
състоящо се от 4 
461 кв.м., 
представляващо 
УПИ ІІ-"За училище 
и детска градина", 
кв. 15. В имотът е 
построена масивна 
сграда със 
застроена площ 
363 кв.м. 

10 081.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово съгл. 
чл. 12, ал. 5 
от ЗОС 

  Заповед 
№ 394 от 
30.09.2009 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Има 
съставен 
нов АЧОС 
№ 433 от 
19.02.2009 
в. във 
връзка със 
изменение 
на ПУП 

79 406 
14.11.2008 

1-300 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище с храсти 
Имот № 000201 
площ на имота 
9.255 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

80 407 
14.11.2008 

1-301 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище 
Имот № 000202 
площ на имота  
547.281 дка 
категория на 
земята - девета 

2 189.10 лв. 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 
 

81 408 
14.11.2008 

1-302 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище 
Имот № 000203 
площ на имота  1 
412.368 дка 
категория на 
земята - девета 

5 649.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

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

82 409 
15.11.2008 

1-303 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище с храсти 
Имот № 071001 
площ на имота  
268.872 дка 
категория на 

1 209.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Заповед 
№ 154 от 
11.04.2014 
г. на кмета 
на община 



земята - девета осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

Белово 
 

83 410 
15.11.2008 

1-304 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071002 
площ на имота 
150.811 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

84 411 
20.11.2008 

1-305 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071005 
площ на имота 
11.348 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

85 412 
20.11.2008 

7-306 гр. Белово, м. Куртово, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Пасище, мера 
Имот № 071007 
площ на имота 
19.248 дка 
категория на 
земята - девета 

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

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

86 419 
30.07.2008 

7-22 с.Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ І-Училище, кв. 36 по 
ПУП на с. Момина Клисура 
одобрен със Заповед № 
1218/1986 г. 

дворно място, 
състоящо се от 
312.17 кв.м., 
представляващо 
част от УПИ 
І-Училище, кв. 36 
Читалище: 
част от 1 
етаж/входно антре, 
киносалон и 
гримьорни/ със 
застроена площ 
312.17 кв.м., 
част от 2 
етаж/стълбище за 
балкон с 
прожекционна и 
зала киносалон/ 
със застроена 
площ 245.21 кв.м. 

28 015.60 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   
 

87 424 
03.09.2008 

5-10 с.Сестримо, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
ХХХV-"За детски комбинат", 
кв. 3 по ПУП на с. Сестримо 
одобрен със Заповед №693 
от 09.06.1986 г. 

дворно място, 
състоящо се от 4 
534 кв.м. 
представляващо 
УПИ ХХХV-"За 
детски комбинат", 
кв. 3.В имота е 

21 902.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Заповед 
№ 416 от 
16.11.2017 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



построена масивна 
сграда - 2 етажа 
със застроена 
площ от 300 кв.м. 

88 426 
21.11.2008 

1-318 с.Мененкьово, м. Крайчинец, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Гробище 
Имот № 034001 
площ на имота 
2.213 дка 
категория на 
земята - четвърта 

3 700.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   
 

89 427 
21.11.2008 

1-319 с.Мененкьово, м. Крайчинец, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Гробище 
Имот № 034005 
площ на имота 
2.776 дка 
категория на 
земята - четвърта 

4 397.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   
 

90 428 
21.11.2008 

1-320 с.Мененкьово, м. Крайчинец, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Гробище 
Имот № 034030 
площ на имота 
0.800 дка 
категория на 
земята - четвърта 

1 267.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   
 

91 429 
21.11.2008 

1-321 с.Мененкьово, м. Крайчинец, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Гробище 
Имот № 034031 
площ на имота 
0.267 дка 
категория на 
земята - четвърта 

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

   
 

92 430 
21.11.2008 

1-322 с.Мененкьово, м. Крайчинец, 
общ.Белово, обл. Пазарджик 

Гробище 
Имот № 034032 
площ на имота 
1.195 дка 
категория на 
земята - четвърта 

 1 724.60 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   
 

93 444 
02.04.2009 

1-328 гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, ул "Чавдар 
войвода" 9А, УПИ VІІ - "За 
спортен терен", кв. 56 по ПУП 
на гр. Белово одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

дворно 
място,състоящо се 
от 3 550 кв.м., 
представляващо 
УПИ VІІ - "За 
спортен терен", кв. 
56 

32 150.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Заповед 
№ 350 от 
29.12.2011 
г. на Кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
е нов Акт  
№ 536 от 
10.11.2011 
г. във 



връзка с 
влязла в 
сила 
Кадастрал
на карта 
на 
землище 
гр. Белово 

94 445 
06.04.2009 

7-23 с.Момина Клисура, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ V-Детска градина, кв. 40 
по ПУП на с. Момина 
Клисура одобрен със 
Заповед № 1218/1986 г. 

дворно място, 
състоящо се от 3 
050 кв.м., 
представляващо 
УПИ V-Детска 
градина, кв. 40 

18 241.20 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   
 

95 450 
14.05.2009 

8-42 с.Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ ІV-130, 
кв. 15 по ПУП на с. 
Аканджиево - одобрен със 
Заповед № 21/1991 г. 

дворно място, 
състоящо се от 600 
кв.м., 
представляващо 
УПИ ІV-130, кв. 15 

1 368.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово съгл. 
чл. 12, ал. 5 
от ЗОС 

   
 

96 452 
11.08.2009 

2-11 с. Голямо Белово, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, 
УПИ І - "За 
фурна,библиотека и клуб", 
кв. 20 по ПУП на с. Голямо 
Белово - одобрен със 
Заповед № 8/11.01.1994 г. 

УПИ І - "За 
фурна,библиотека 
и клуб", кв. 20, 
състоящо се от 427 
кв.м. Вимотът е 
построена масивна 
сграда - 2 етажа 
със застроена 
площ 240 
кв.м.Сградата е 
построена през 
1948 г. 

10 387.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

   
 

97 460 
26.10.2009 

460 гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ 
І-Детски комбинат, кв. 118 по 
ПУП на гр. Белово одобрен 
със Заповед № 
485/28.03.1979 г. 

Поземлен имот с 
пл.№1739, кв. 118, 
находящ се в УПИ 
І-Детски комбинат, 
кв. 118 се състои от 
2 328 кв.м. с 
построени в него: 
Полумасивна сград 
- 1 етаж със 
застроена площш 
318 кв.м. и масивна 
сграда - 1 етаж със 
застроена площ 29 
кв.м. Година на 
построяване на 
сградите - 1982 г. 

35 996.60 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
ЗОС 

  Заповед 
№ 646 от 
28.12.2012 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
е нов  
АЧОС № 
4010 от 
17.12.2012 
г. 



98 465 
29.01.2010 

465 обл. Пазарджик,общ.Белово, 
гр.Белово, ул. Тодор 
Каблешков" 5,кв. 61, УПИ І - 
"Училище" по ПУП на гр. 
Белово, съгл. Заповед № 
68/1989 г. и Заповед № 189 
от 14.06.2001 г. на Кмета на 
община Белово за ЧИ на 
ПУП-ПРЗ 

УПИ І(едно) - 
"Училище", 
състоящо се от 5 
973(пет хиляди 
деветстотин 
седемдесет и три) 
кв.м. с построени в 
него: 
Масивна сграда- 
3(три) ет. със 
застроена площ 
695(шестстотин 
деведесет и 
пет)кв.м.. Сградата 
е построена през 
1927(хиляда 
деветдтотин 
двадесет и седма 
година). 
Масивна 
сграда(администра
тивен корпус) - 
3(три) ет. със 
застроена площ 
480(четиристотин и 
осемдесет) 
кв.м..Сградата е 
въведена в 
експлоатация през 
2008(две хиляди и 
осма) г. 
Форум - със 
застроена площ 
220(двеста и 
двадесет) кв.м.- 
въведена в 
експлоатация през 
2008(две хиляди и 
осма) г. 
Масивна 
сграда(физкултуре
н салон) - 1(един) 
ет. със застроена 
площ 254(двеста 
петдесет и 
четири)кв.м.Сграда
та е въведена в 
експлоатация през 
2008(две хиляди и 
осма) г. 

579 958.60 Съгласно 
Решение № 
194 от 1998 г. 
на Общински 
съвет гр. 
Белово на 
основание чл. 
106, ал. 1 от 
ППЗЗД 
предоставя за 
безвъзмездно 
ползване, 
стопанисване 
и управление 
на органите 
за 
управление 

  Заповед 
№ 349 от 
29.12.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
На 
основание 
чл. 59, 
ал.1 от 
ЗОС е 
съставен 
нов АПОС 
№ 537 от 
10.11.2011 
г. 



99 466 
02.02.2010 

466 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, УПИ ІІ - 
"Озеленяване" по ПУП на гр. 
Белово, съгл. Заповед № 
68/1989 и Решение № 11 от 
04.12.2003 г. на Общински 
съвет гр. Белово 

УПИ ІІ - 
"Озеленяване", 
състоящ се от 
425(четиристотин 
двадесет и пет) 
кв.м. 

5 057.50 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Заповед 
№ 493 от 
30.10.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

100 467 
02.02.2010 

467 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, кв. 64А, 
УПИ VІІ - "Озеленяване" по 
ПУП на гр. Белово, съгл. 
Заповед №  68/1989 г. и 
Решение № 11 от 04.12.2003 
г. на Общински съвет гр. 
Белово 

УПИ VІІ(седем)- 
"Озеленяване", 
състоящ се от 
613(шестстотин и 
тринадесет) кв.м. 

7 294.70 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

  Заповед 
№ 352 от 
29.12.2011 
г. на кмета 
на община 
Белово 
На 
основание 
чл. 59, ал. 
1 от ЗОС е 
съставен 
нов АПОС 
№ 538 от 
10.11.2011 
г. 

101 468 
02.02.2010 

340 обл. Пазарджик, 
общ.Белово, с. Момина 
Клисура, кв. 28, УПИ І - 
"Озеленяване" по ПУП на с. 
Момина Клисура, съгласно 
Заповед № 1218/1986 г. 

УПИ І(едно) - 
"Озеленяване", 
състоящ се от 275 
(двеста седемдесет 
и пет)кв.м. 

1 052 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   
Със 
Заповед 
№ 303 от 
06.08.2010 
г. на кмета 
на община 
Белово за 
ЧИ на 
ПУП-ПРЗ 
се 
променя 
регулация
та и 
застроява
нето на 
УПИ І" 
Озеленяв
ане", като 
за сметка 
на част от 
него се 
обособява 
нов УПИ 
ХХVII"Търг
овия и 
услуги" с 
площ 106 



кв.м. 
Площта на 
УПИ І" 
Озеленяв
ане" 
остава 169 
кв.м. 

102 486 
15.04.2010 

486 обл. Пазарджик, 
общ.Белово, землище с. 
Мененкьово, м. Крайчинец,  
имот № 000478 по КВС 

Гробище 
площ на имота 
0.247 дка(двеста 
четиридесет и 
седем кв.м.) 
категория на 
земята - девета 

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

   
 

103 487 
15.04.2010 

487 обл. Пазарджик, 
общ.Белово, землище с. 
Мененкьово, м. Печи крак,  
имот № 000474 по КВС 

Гробище 
площ на имота 
0.708 
дка(седемстотин и 
осем кв.м.) 
категория на 
земята - четвърта 

1 359.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осн. чл. 12, 
ал. 5 от ЗОС 

   
 

104 527 
23.03.2011 

527 Землище с. Аканджиево, 
ЕКАТТЕ 00165, местност 
"Тръне поле", имот № 000207 
по КВС на с. Аканджиево 
Землище с. Мененкьово, 
ЕКАТТЕ 47812, имот № 
000018 по КВС на с. 
Мененкьово 

Язовир, състоящ се 
от имот № 
000207/три нули 
двеста и седем/ с 
площ 2.648 дка/два 
дка шестстотин 
четиридесет и осем 
кв.м./, находящ се в 
землището на с. 
Аканджиево и имот 
№ 000018/четири 
нули осемнадесет/ 
с площ 25.574 
дка/двадесет и пет 
дка петстотин 
седемдесет и 
четири кв.м./, 
находящ се в 
землището на с. 
Мененкьово 

52 597.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 196 от 
02.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

105 535 
10.11.2011 

535 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Христо Ботев" № 16, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.787 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изпълнителен директор 
на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.787(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка седем осем 
седем) с площ 
611(шестстотин и 
единадесет) кв.м. 

57 383.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



по КККР на гр. 
Белово, начин на 
трайно ползване - 
за ниско 
застрояване, начин 
на предназначение 
на територията  - 
урбанизирана, и 
построената в него 
масивна сграда - 
2(два) етажа с 
идентификатор 
03592.502.787.1(ну
ла три пет девет 
две точка пет нула 
две точка седем 
осем седем точка 
едно) със 
застроена площ 
192(сто деветдесет 
и два) кв.м.  
Година на 
построяване - 
1956(хиляда 
деветстотин 
петдесет и шест) г. 
Предназначение : 
сграда за култура и 
изкуство. Номер по 
предходен план 
УПИ VII(седем), кв. 
60(шестдесет) по 
ПУП на гр. Белово 

собственост 

106 536 
10.11.2011 

536 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Чавдар войвода" № 11-А, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.1628 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на изпълнителен директор 
на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1628(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно шест 
две осем) по КККР 
на гр. Белово с 
площ 2 426(две 
хиляди 
четиристотин 
двадесет и шест) 
кв.м. Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана, 
начин на трайно 

24 359.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



ползване: спортно 
игрище и 
построената в него 
масивна сграда с 
идентификатор 
03592.502.1628.1 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно 
шест две осем 
точка едно) със 
застроена площ 
102(сто и два) кв. м. 
Година на 
построяване на 
сградата - 
1978(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и осма) 
г. Предназначение 
на сградата - друг 
вид обществена 
сграда. 
Номер по 
предходен план 
УПИ VII(седем), кв. 
56(петдесет и 
шест) по ПУП на гр. 
Белово 

107 537 
10.11.2011 

537 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Тодор Каблешков" № 5, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.803 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34 от 
20.05.2011 г. на 
Изпълнителен директор на 
АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.803(нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка осем нула 
три) по КККР на гр. 
Белово с площ 5 
924(пет хиляди 
деветстотин 
двадесет и четири) 
кв.м. Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана, 
начин на трайно 
ползване: За обект 
комплекс за 
образование и  
построените в него 
Масивна сграда - 

536 929.00 лв. Съгласно 
Решение № 
194 от 1998 г. 
на Общински 
съвет- гр. 
Белово на 
основание 
чл.106, ал. 1 
от ППЗЗД 
предоставя за 
безвъзмездно 
ползване, 
стопанисване 
и управление 
на органите 
за 
управление 

   
 



1(един) етаж с 
идентификатор 
03592.502.803.1 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка осем 
нула три точка 
едно) със 
застроена площ 
259(двеста 
петдесет и девет) 
кв. м. 
Предназначение - 
спортана база 
Година на 
построяване на 
сградата - 2008(две 
хиляди и осма 
) г.  
Масивна сграда - 
3(три) етажа с 
идентификатор 
03592.502.803.2 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка осем 
нула три точка две) 
със застроена 
площ 
458(четиристоъи 
петдесет и осем) 
кв. м. 
Предназначение - 
сграда за 
образование. 
Година на 
построяване на 
сградата - 2008(две 
хиляди 
 и осма) г. 
Масивна сграда - 
3(три) етажа с 
идентификатор 
03592.502.803.3 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка осем 
нула три точка три) 
със застроена 
площ 



703(седемстотин и 
три) кв. м. 
Предназначение - 
сграда за 
образование. 
Година на 
построяване на 
сградата - 
1927(хиляда 
деветстотин 
двадесет и седма) 
г. 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатор 
03592.502.803.5 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка осем 
нула три точка пет) 
със застроена 
площ 211(двеста и 
единадесет) кв. м. 
Предназначение - 
сграда за 
образование. 
Година на 
построяване на 
сградата - 2008(две 
хиляди 
 и осма) г. 
Номер по 
предходен план 
УПИ I"Училище", кв. 
61 по ПУП на гр. 
Белово 

108 538 
04.11.2011 

538 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, ул. 
"Тодор Каблешков", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.2107 съгл. 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изпълнителен директор 
на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2107(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две едно 
нула седем) с площ 
612(шестстотин и 
дванадесет) кв.м. 
по КККР на гр. 
Белово. Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана, 

7 282.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени 
площи. 
Номер по 
предходен план 
УПИ VII, кв. 64a по 
ПУП на гр. Белово 

109 540 
12.12.2011 

540 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово, ЕКАТТЕ 47812, 
местност "Под джабарск. 
ливаде", имот № 029038 по 
КВС 

Имот № 
029038(нула две 
девет нула три 
осем) с площ 
21.919 
дка(двадесет и 
един дка и 
деветстотин и 
деветнадесет кв.м.) 
начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI(шеста) 

806.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 495 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

110 541 
12.12.2011 

541 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово, ЕКАТТЕ 47812, 
местност "Под джабарск. 
ливаде", имот № 029036 по 
КВС 

Имот № 
029036(нула две 
девет нула три 
шест) с площ 
28.432 
дка(двадесет и 
осем дка и 
четириститин 
тридесет и два  
кв.м.) 
начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI(шеста) 

1 046.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 496 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

111 575 
30.01.2012 

575 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. "Гара Сестримо", имот № 
004008 по КВС 

Имот № 
004008(нула нула 
четири нула нула 
осем) с площ 2.138 
дка(две хиляди сто 
тридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 

15.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

собственост 

112 594 
14.02.2012 

594 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Нерезето", имот № 
044001 по КВС 

Имот № 044001 
(нула четири 
четири нула нула 
едно) с площ 
59.855 дка ( 
петдесет и девет 
хиляди осемстотин 
петдесет и пет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

502.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

113 598 
14.02.2012 

598 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Нерезето", имот № 
044007 по КВС 

Имот № 044007 
(нула четири 
четири нула нула 
седем) с площ 
32.092 дка ( 
тридесет и две 
хиляди деветдесет 
и два   кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

269.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

114 599 
14.02.2012 

599 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Върха", имот № 040045 
по КВС 

Имот № 040045 
(нула четири  нула 
нула четири пет) с 
площ 47.514 дка ( 
четиридесет и 
седем хиляди 
петстотин и 
четиринадесет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 

399.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполиени условия 
- ІХ(девета) 

115 602 
14.02.2012 

602 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. "Герена", имот № 010286 
по КВС 

Имот № 
010286(нула едно 
нула две осем 
шест) с площ 
31.307 
дка(тридесет и 
една хиляди триста 
и седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV(четвърта) 

2 160.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 193 от 
02.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

116 603 
14.02.2012 

603 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. "Герена", имот № 000517 
по КВС 

Имот № 
000517(нула нула 
нула пет едно 
седем) с площ 
10.524 дка(десет 
хиляди петстотин 
двадесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV(четвърта) 

726,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

117 610 
14.02.2012 

610 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Тръне поле, имот № 
000204 по КВС 

Имот № 
000204(нула нула 
нула две нула 
четири) с площ 
18.728 
дка(осемнадесет 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VІ(шеста) 

755,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 192 от 
02.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

118 612 612 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот  с 506 864.70 лв. Имотът е    



14.02.2012 Белово, гр. Белово, ул. 
"Освобождение" № 115, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1207 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изпълнителен директор 
на АГКК/ бивш УПИ 
ІІ-поликлиника, кв. 9 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

идентификатор 
03592.502.1207(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно две 
нула седем) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 3 568(три 
хиляди петстотин 
шестдесет и осем) 
кв.м. 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за обект 
комплекс за 
здравеопазване. 
Масивна сграда - 
3(три) етажа с 
идентификатор 
03592.502.1207.1(н
ула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно две 
нула седем точка 
едно) със 
застроена площ 
887(осемстотин 
осемдесет и седем) 
кв.м. Година на 
построяване - 
1993(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и трета) 
год. 
Предназначение - 
Здравно 
заведение. 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатиор 
03592.502.1207.4 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно две 
нула седем точка 
четири)със 
застроена площ 

предоставен 
за ползване 
на: 
"Медицински 
център 
І-Белово" 
ЕООД - 
съгласно 
Решение № 
194/10.04.199
8 г. на 
ОбС-Белово и 
Заповед 
РД-09-499/28.
10.1999 г. на 
Министерство 
на 
Здравеопазва
нето 
Център за 
спешна 
медицинска 
помощ-Пазар
джик - 
съгласно 
Договор с 
АРД - 
102/27.07.201
1 г. 

 



49(четиридесет и 
девет) кв.м.Година 
на построяване - 
1993(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и трета) 
год. 
Предназначение - 
Гараж 

119 615 
16.02.2012 

615 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

703.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 517 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

120 616 
16.02.2012 

616 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

896.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 518 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

121 617 
16.02.2012 

617 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 - пасище, 

614.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 519 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

122 619 
16.02.2012 

619 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

3 786.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 521 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

123 621 
16.02.2012 

621 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 
деветнадест кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

935.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 520 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

124 623 
16.02.2012 

623 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 

3 471.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 522 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



неполивни условия 
- ІХ(девета) 

125 625 
16.02.2012 

625 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 хиляди  
четиристотин и 
петдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VIII(осма) 

2 167.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 523 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

126 626 
16.02.2012 

626 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VIII(осма) 

1 260.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 524 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

127 628 
16.02.2012 

628 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 четир 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

3 679.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 525 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



- ІV(четвърта) 

128 633 
16.02.2012 

633 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 
хиляди  петстотин 
тридесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

954.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 526 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

129 634 
16.02.2012 

634 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

1237,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 527 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

130 641 
16.02.2012 

641 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

1 552,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 528 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

131 644 644 обл. Пазарджик, общ. Имот № 1148,50 лв. Имотът се   Заповед 



17.02.2012 Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Белмекен, имот № 047021 
по КВС 

047021(нула 
четири седем нула 
две едно) с площ 
82.037 
дка(осемдесет и 
две хиляди  и 
тридесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VIII(осем) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

№ 511 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

132 663 
17.02.2012 

663 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 - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ (девета) 

289.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 512 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

133 680 
17.02.2012 

680 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 
четрирстотин 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VIII(осем) 

900,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 510 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

134 683 
17.02.2012 

683 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 
045006(нула 
четири пет нула 

967,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Заповед 
№ 509 от 
17.09.2014 



м. Мемишица, имот № 
045006 по КВС 

нула шест) с площ 
120.886 дка(сто и 
двадесет хиляди  
осемстотин 
осемдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 
 

135 689 
17.02.2012 

689 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Каси рът, имот № 031009 
по КВС 

Имот № 
031009(нула три 
едно нула нула 
девет) с площ 
66.434 
дка(шестдесет и 
шест хиляди  
четиристотин 
тридесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

531,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 508 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

136 696 
27.02.2012 

696 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

182,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 529 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

137 697 
27.02.2012 

697 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Бранковец, имот № 

Имот № 
023008(нула две 
три нула нула осем 
) с площ 26.078 

219,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Заповед 
№ 530 от 
17.09.2014 
г. на кмета 



023008 по КВС дка(двадесет и 
шест  хиляди  
седемдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

на община 
Белово 
 

138 701 
27.02.2012 

701 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 
(четиредесет и 
четири  хиляди  
деветдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

247.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 531 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

139 706 
27.02.2012 

706 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  шестотин 
тридесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

223,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 532 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

140 714 
27.02.2012 

714 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 

 255,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Заповед 
№ 533 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

собственост 

141 715 
27.02.2012 

715 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Денина ябълка  имот № 
039081по 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

557,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 534 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

142 716 
27.02.2012 

716 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дръндарица ,имот № 
040011по КВС 

Имот № 040011 
(нула четири нула 
нула едно едно ) с 
площ 35,700дка 
(тридесет и пет 
хиляди и 
седемстотин   
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

271,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 535 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

143 717 
27.02.2012 

717 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 - пасище, 
мера 
Категория на 

180,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 569 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

144 718 
27.02.2012 

718 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 
деведесет и пет   
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

139,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 536 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

145 720 
27.02.2012 

720 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

172,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 537 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

146 721 
27.02.2012 

721 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043022 
по КВС 

Имот № 
043022(нула 
четири три нула 
две две ) с площ 
25.010 дка 
(двадесет и пет  
хиляди и десет   
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

160,10 лв Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- ІХ(девета) 

147 722 
27.02.2012 

722 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 осемстотин 
и седемнадесет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

146,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 538 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

148 731 
27.02.2012 

731 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

524,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 539 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

149 736 
27.02.2012 

736 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо, имот № 039037 
по КВС 

Имот № 039037 
(нула три девет 
нула три седем ) с 
площ 47,891 дка 
(четиридесет и 
седем хиляди 
осемстотин 
деведесет и един  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

402,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 540 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

150 748 
27.02.2012 

748 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 029007 
(нула две девет 

 1083,50 лв. Имотът се 
управлява от 

  Заповед 
№ 507 от 



Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Клена , имот № 029007   по 
КВС 

нула нула седем ) с 
площ 24,158  дка 
(двадесет и четири  
хиляди сто педесет 
и осем  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

151 770 
27.02.2012 

770 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 
деведесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

  Заповед 
№ 541 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

152 771 
27.02.2012 

771 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 - пасище, 
мера 
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 

  Заповед 
№ 542 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

153 773 
27.02.2012 

773 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пуалица, имот № 044007 
по КВС 

Имот № 044007 
(нула четири 
четири нула нула 
седем) площ 13,070 
дка (тринадесет 
хиляди и 
седемдесет  кв.м.). 
Начин на трайно 

83,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Заповед 
№ 543 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

общинска 
собственост 

154 774 
27.02.2012 

774 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пуалица, имот № 044017 
по КВС 

Имот № 044017 
(нула четири 
четири нула едно 
седем) площ 17,554 
дка (седемнадесет  
хиляди и петстотин 
петдесет и четири  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 544 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

155 798 
27.02.2012 

798 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Гугльовец ", имот № 
044030 по КВС. 

Имот № 044030 
(нула четири 
четири нула три 
нула) с площ 20,706  
дка (двадесет 
хиляди 
седемстотин и 
шест  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 

156 831 
27.02.2012 

831 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Луковец ", имот № 039084 
по КВС. 

Имот № 039084 
(нула три девет 
нула осем четири) с 
площ 11,150  дка 
(единадесет  
хиляди  сто и 
педесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 



157 840 
29.02.2012 

840 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Спасова черква, имот № 
041004по КВС 

Имот № 041004 
(нула четири едно 
нула нула четири ) 
с площ 16,200 дка 
(шестнадесет 
хиляди и двеста  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

123.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 545 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

158 851 
29.02.2012 

851 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 и сто 
деветдесет и девет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

  Заповед 
№ 546 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

159 864 
29.02.2012 

864 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 
хиляди и 
шестстотин 
двадесет и един  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

141.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 547 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

160 868 
29.02.2012 

868 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 (шестнадесет 

666.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Заповед 
№ 548 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 



хиляди двеста 
осемдесет и два  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

Белово 
 

161 870 
29.02.2012 

870 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 
хиляди шестотин 
двадесет и три   
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

119.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 549 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

162 872 
29.02.2012 

872 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 и петстотин 
и петнадесет   
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

64.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 570 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

163 875 
29.02.2012 

875 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото, имот № 035004 
по КВС 

Имот № 035004 
(нула три нула пет 
нула нула четири ) 
с площ 17,848 дка 
(седемнадесет 
хиляди осемстотин 
и четиридесет и 
осем  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 

262.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 551 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

164 876 
29.02.2012 

876 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

223.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 552 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

165 880 
29.02.2012 

880 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Свети Спас, имот № 
033005по КВС 

Имот № 033005 
(нула три три нула 
нула пет ) с площ 
11,297 дка 
(единадесет  
хиляди и двеста 
деветдесет и седем   
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

166.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 553 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

166 915 
02.03.2012 

915 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Алчага, имот № 000007 по 
КВС 

Имот № 
000007(нула нула 
нула нула нула 
седем) с площ 
3.497 дка( три 
хиляди 
четиристотин 
деветдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

29.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- ІХ(девета) 

167 917 
02.03.2012 

917 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Лъга, имот № 000013 по 
КВС 

Имот № 
000013(нула нула 
нула нула едно три) 
с площ 1.571 дка( 
хиляда петстотин 
седемдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 
общинска 
собственост 

   
 

168 923 
02.03.2012 

923 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Бръчината, имот № 
000086 по КВС 

Имот № 
000086(нула нула 
нула нула осем 
шест) с площ 5.209 
дка( пет хиляда 
двеста и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

169 927 
02.03.2012 

927 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Под вадата, имот № 
000115 по КВС 

Имот № 
000115(нула нула 
нула едно едно пет) 
с площ 1.322 дка( 
хиляда триста 
двадесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV(четвърта) 

83.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

170 928 
02.03.2012 

928 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Иловиците, имот № 
000118 по КВС 

Имот № 
000118(нула нула 
нула едно едно 
осем) с площ 1.703 
дка( хиляда 
седемстотин и три 
кв.м.). 

17.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   
 



Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

171 929 
02.03.2012 

929 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Иловиците, имот № 
000121 по КВС 

Имот № 
000121(нула нула 
нула едно две 
едно) с площ 5.878 
дка(пет хиляди 
осемстотин 
седемдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI(шеста) 

237.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

172 930 
02.03.2012 

930 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Бръчината, имот № 
000123 по КВС 

Имот № 
000123(нула нула 
нула едно две три) 
с площ 2.260 
дка(две хиляди 
двеста и шестдесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

173 932 
02.03.2012 

932 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Иловиците, имот № 
000133 по КВС 

Имот № 
000133(нула нула 
нула едно три три) 
с площ 2.398 
дка(две хиляди 
триста деветдесет 
и осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ(шеста) 

96.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



174 935 
02.03.2012 

935 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Иловиците, имот № 
000161 по КВС 

Имот № 
000161(нула нула 
нула едно шест 
едно) с площ 0.692 
дка(шестстотин 
деветдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ(шеста) 

27.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

175 936 
02.03.2012 

936 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Микови дъбе, имот № 
000184 по КВС 

Имот № 
000184(нула нула 
нула едно осем 
четири) с площ 
1.598 дка(хиляда 
петстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ(шеста) 

58.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

176 937 
02.03.2012 

937 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Микови дъбе, имот № 
000191 по КВС 

Имот № 
000191(нула нула 
нула едно девет 
едно) с площ 1.685 
дка(хиляда 
шестстотин 
осемдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ(шеста) 

61.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

177 938 
02.03.2012 

938 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Тръне поле, имот № 
000194 по КВС 

Имот № 
000194(нула нула 
нула едно девет 
четири) с площ 
1.489 дка(хиляда 
четиристотин 

54.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



осемдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ(шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

178 939 
02.03.2012 

939 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Стефанови ливади, имот 
№ 000199 по КВС 

Имот № 
000199(нула нула 
нула едно девет 
девет) с площ 6.457 
дка(шест хиляди 
четиристотин 
петдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ(шеста) 

198.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

179 1001 
06.03.2012 

1001 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 
четиридесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

88,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 506 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

180 1010 
08.03.2012 

1010 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Висока могила , имот № 
002001 по КВС 

Имот № 002001 
(нула нула две нула 
нула едно ) с площ 
3,320  дка (три 
хиляди триста и 
двадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 

18.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 554 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



неполивни условия 
- ІХ (девета) 

181 1020 
08.03.2012 

1020 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 и 
шестдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

  Заповед 
№ 555 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

182 1022 
08.03.2012 

1022 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

25.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 556 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

183 1043 
08.03.2012 

1043 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 
педесет и четири  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 557 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

184 1048 
08.03.2012 

1048 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  

8.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Заповед 
№ 558 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

185 1054 
08.03.2012 

1054 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 
шет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

67.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 559 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

186 1056 
08.03.2012 

1056 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 
шестдесет и четири  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

  Заповед 
№ 560 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

187 1057 
08.03.2012 

1057 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 
шестотин 
осемдесет и три  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

234,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 561 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



- V (пета) 

188 1059 
08.03.2012 

1059 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

90.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 562 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

189 1062 
08.03.2012 

1062 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гайтаница, имот № 010034 
по КВС 

Имот № 010034 
(нула едно нула 
нула три четири ) с 
площ 1,514  дка ( 
хиляда петстотин и 
четиринадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

53.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 563 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

190 1065 
08.03.2012 

1065 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 - пасище, 
мера 
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 

  Заповед 
№ 564 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

191 1068 
08.03.2012 

1068 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.). 

14.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Заповед 
№ 565 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

192 1072 
08.03.2012 

1072 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

281.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 566 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

193 1073 
08.03.2012 

1073 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Малкия друм, имот № 
018018 по КВС 

Имот № 018018  
(нула едно осем 
нула едно осем ) с 
площ 2,821 дка (две 
хиляди осемстотин 
двадесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

194 1075 
09.03.2012 

1075 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Микови дъбе, имот № 
053005 по КВС 

Имот № 053005 
(нула пет три нула 
нула пет) с площ 
1.601 дка(хиляда 
шестотин и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ(шеста) 

49.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

195 1138 
20.03.2012 

1138 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 000141 
(нула нула нула 

7.90 лв. Имотът се 
управлява от 

   
 



Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Миличини ливади, имот № 
000141  по КВС. 

едно четири едно) с 
площ 0,164 дка(сто 
шестдесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ(шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

196 1139 
20.03.2012 

1139 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Миличини ливади, имот № 
000147  по КВС. 

Имот № 000147 
(нула нула нула 
едно четири седем) 
с площ 0,273  дка 
(двеста седемдесет 
и три кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ(шеста) 

12,10лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

197 1140 
20.03.2012 

1140 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Миличини ливади, имот № 
000148  по КВС. 

Имот № 000148 
(нула нула нула 
едно четири осем) с 
площ 0,079  дка 
(седемдесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ(шеста) 

3,50лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

198 1141 
20.03.2012 

1141 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Керената , имот № 000292  
по КВС. 

Имот № 
000292(нула нула 
нула две девет две) 
с площ 1,187 дка 
(хиляда сто 
осемдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

63.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- V (пета) 

199 1142 
20.03.2012 

1142 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Керената , имот № 000293 
по КВС. 

Имот № 000293 
(нула нула нула две 
девет три) с площ 
0,377 дка (триста 
седемдесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

200 1143 
20.03.2012 

1143 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Печи крак, имот № 000456  
по КВС. 

Имот № 000456 
(нула нула нула 
четири пет шест) с 
площ 1,324  дка 
(хиляда триста 
двадесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-Х  (десета) 

4.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

201 1144 
20.03.2012 

1144 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Печи крак, имот № 000488  
по КВС. 

Имот № 000488 
(нула нула нула 
четири осем осем) 
с площ 1,042   дка 
(хиляда 
четиредесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-Х  (десета) 

3.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

202 1151 
20.03.2012 

1151 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Тръне поле, имот № 
012243  по КВС. 

Имот № 012243  
(нула едно две две 
четири три) с площ 
2,223  дка (две 
хиляди двеста 
двадесет и три  
кв.м.). 
Начин на трайно 

43,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VІІ (седма) 

общинска 
собственост 

203 1153 
20.03.2012 

1153 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Делигюровица, имот № 
018003  по КВС. 

Имот № 018003 
(нула едно осем 
нула нула три) с 
площ 1,241  дка 
(хиляда двеста 
четиредесет и един  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-ІХ  (девета) 

13,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

204 1154 
20.03.2012 

1154 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Дзукаша, имот № 018005 
по КВС. 

Имот № 018005 
(нула едно осем 
нула нула пет) с 
площ 0,517  дка 
(петстотин и 
седемнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-ІХ  (девета) 

5,70лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

205 1155 
20.03.2012 

1155 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Дзукаша, имот № 018006 
по КВС. 

Имот № 018006 
(нула едно осем 
нула нула шест) с 
площ 2,100  дка 
(двехиляди и сто 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-ІХ  (девета) 

23,20лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

206 1191 
20.03.2012 

1191 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 

Имот № 023057 
(нула две три нула 
пет седем) с площ 

37,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м. Бахчите, имот № 023057 
по КВС. 

0.777 дка 
(седемстотин 
седемдесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VI (шеста) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

207 1247 
20.03.2012 

1247 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Орешака, имот № 505030 
по КВС. 

Имот № 505030 
(пет нула пет нула 
три нула) с площ 
0.381 дка (триста 
осемедесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

208 1248 
21.03.2012 

1248 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Миличини ливада , имот № 
000142  по КВС. 

Имот № 000142 
(нула нула нула 
едно четири две) с 
площ 0.310 дка 
(триста и десет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VІ (шеста) 

13,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

209 1313 
23.03.2012 

1313 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Каваклъка , имот № 026037  
по КВС. 

Имот № 026037 
(нула две шест 
нула три седем) с 
площ 0.349 дка 
(триста 
четиридесет и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване -  пасище, 
мера  
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VІ (шеста) 

14,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



210 1370 
26.03.2012 

1370 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Кутловец ", имот № 
003036 по КВС. 

Имот № 
003036(нула нула 
три нула три шест) 
с площ 0,993 дка 
(деветстотин 
деведесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 

211 1371 
26.03.2012 

1371 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Кутловец ", имот № 
003037 по КВС. 

Имот № 
003037(нула нула 
три нула три седем) 
с площ 2,567 дка 
(две хиляди 
петстотин 
шестдесет и седем  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

14,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

212 1446 
28.03.2012 

1446 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Цветанка ", имот № 
040028  по КВС. 

Имот № 
040028(нула 
четири нула нула 
две осем) с площ 
4,199 дка (четири 
хиляди сто 
деветдесет и девет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 

213 1470 
28.03.2012 

1470 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Нерезето ", имот № 
042023  по КВС. 

Имот № 
042023(нула 
четири две нула 
две три) с площ 
1,887 дка (хиляда 
осемстотин 

27.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



осемдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VІІІ(осма) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

214 1471 
28.03.2012 

1471 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Нерезето ", имот № 
042024  по КВС. 

Имот № 
042024(нула 
четири две нула 
две четири) с площ 
1,595 дка (хиляда 
петстотин 
деведесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 

215 1480 
28.03.2012 

1480 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Нерезето ", имот № 
042033  по КВС. 

Имот № 
042033(нула 
четири две нула 
три три) с площ 
2.772 дка (две 
хиляди 
седемстотин 
седемдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VIII(осма) 

40.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

216 1482 
28.03.2012 

1482 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Нерезето ", имот № 
042035  по КВС. 

Имот № 
042035(нула 
четири две нула 
три пет) с площ 
3.656 дка (три 
хиляди шестстотин 
петдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 

53.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VIII(осма) 

217 1495 
28.03.2012 

1495 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Нерезето ", имот № 
044009  по КВС. 

Имот № 
044009(нула 
четири четири нула 
нула девет) с площ 
0.758 дка 
(седемстотин 
петдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- IХ(девета) 

6,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

218 1645 
05.04.2012 

1645 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. "Големия шумак ", имот № 
039059  по КВС. 

Имот № 
039059(нула три 
девет нула пет 
девет) с площ 3.099 
дка (три хиляди 
деветдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- IХ(девета) 

26.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

219 1657 
05.04.2012 

1657 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Делика, имот № 039078  по 
КВС. 

Имот № 
039078(нула три 
девет нула седем 
осем) с площ 7.460 
дка (седем хиляди 
четиристотин и 
шестдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- IХ(девета) 

62.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

220 1731 
10.04.2012 

1731 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 040046 
(нула четири нула 

34.30 лв. Имотът се 
управлява от 

   
 



Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Върха, имот № 0440046  
по КВС. 

нула четири шест) с 
площ 4.081 дка 
(четири хиляди и 
осемдест и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

221 1751 
10.04.2012 

1751 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Нерезето, имот № 042018  
по КВС. 

Имот № 
042018(нула 
четири две нула 
едно осем) с площ 
1.044 дка (хиляда 
четиридесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VІІI(осма) 

15.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

222 1752 
10.04.2012 

1752 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Нерезето, имот № 042019  
по КВС. 

Имот № 042019 
(нула четири две 
нула едно девет) с 
площ 1.522 дка 
(хиляда петстотин 
двадесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VІІI(осма) 

22.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

223 1753 
10.04.2012 

1753 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Нерезето, имот № 042021  
по КВС. 

Имот № 042021 
(нула четири две 
нула две едно ) с 
площ 1.449 дка 
(хиляда 
четиристотин 
четиридесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 

21.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VІІI(осма) 

224 1754 
10.04.2012 

1754 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Нерезето, имот № 042022  
по КВС. 

Имот № 042022 
(нула четири две 
нула две две) с 
площ 1.468 дка 
(хиляда 
четиристотин 
шестдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VІІI(осма) 

23.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

225 1802 
25.04.2012 

1802 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.6.83 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 049022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.83(нула 
три пет девет две 
точка шест точка 
осем три) по КККР 
на гр. Белово с 
площ 35 821 
кв.м.(тридесет и 
пет хиляди 
осемстотин 
двадесет и един) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

358.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

226 1817 
07.05.2012 

1817 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш, имот № 030139 по 
КВС 

Имот № 030139 
(нула три нула едно 
три девет ) с площ 
2,582 дка (две 
хиляди петстотин 
осемдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 

16.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

227 1818 
07.05.2012 

1818 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш, имот № 030138 по 
КВС 

Имот № 030138 
(нула три нула едно 
три осем ) с площ 
3,437 дка (три 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

228 1827 
07.05.2012 

1827 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037028 по КВС 

Имот № 037028 
(нула три седем 
нула две осем) с 
площ 6,375 дка 
(шест хиляди 
триста седемдесет 
и пет  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

84,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

229 1837 
07.05.2012 

1837 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пуалица, имот № 037050 
по КВС 

Имот № 037050 
(нула три седем 
нула пет нула) с 
площ 2,794 дка (две 
хиляди 
седемстотин 
деветдесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 



230 1838 
07.05.2012 

1838 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пуалица, имот № 037051 
по КВС 

Имот № 037051 
(нула три седем 
нула пет едно) с 
площ 1,636 дка 
(хиляда шестотин 
тридесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

231 1845 
07.05.2012 

1845 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пал пал, имот № 038009 по 
КВС 

Имот № 038009 
(нула три осем нула 
нула девет) с площ 
2,229 дка (две 
хиляди двеста 
двадесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 
общинска 
собственост 

   
 

232 1849 
07.05.2012 

1849 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
039035 по КВС 

Имот № 039035 
(нула три девет 
нула три пет) с 
площ 1,073 дка 
(хиляда 
седемдесет и три  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

233 1850 
07.05.2012 

1850 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо, имот № 039036 
по КВС 

Имот № 039036 
(нула три девет 
нула три шест) с 
площ 0,414 дка 
(четиристотин и 
четиринадесет  
кв.м.). 
Начин на трайно 

3,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

234 1853 
07.05.2012 

1853 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо, имот № 039047 
по КВС 

Имот № 039047 
(нула три девет 
нула четири седем) 
с площ 7,921 дка 
(седем хиляди 
деветстотин 
двадесет и един  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

240.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

235 1854 
07.05.2012 

1854 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Алоборе,имот № 039048 
по КВС 

Имот № 039048 
(нула три девет 
нула четири осем) с 
площ 1,155 дка 
(хиляда сто 
петдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

236 1858 
07.05.2012 

1858 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Алоборе,имот № 039054 
по КВС 

Имот № 039054 
(нула три девет 
нула пет четири) с 
площ 0,998 дка 
(деветстотин 
деветдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

237 1859 1859 обл. Пазарджик, общ. Имот № 039055 2.60 лв. Имотът се    



07.05.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Алоборе,имот № 039055 
по КВС 

(нула три девет 
нула пет пет) с 
площ 0,339 дка 
(триста тридесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

 

238 1865 
07.05.2012 

1865 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Алоборе,имот № 039069 
по КВС 

Имот № 039069 
(нула три девет 
нула шест девет) с 
площ 0,718 дка 
(седемстотин и 
осемнадеесет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

239 1867 
07.05.2012 

1867 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Денина ябалка,имот № 
039072 по КВС 

Имот № 039072 
(нула три девет 
нула седем две )с 
площ 0,417 дка 
(четиристотин и 
седемнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

3.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

240 1870 
07.05.2012 

1870 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Спасова черква,имот № 
041005 по КВС 

Имот № 041005 
(нула четири едно 
нула нула пет )с 
площ 1,899 дка 
(хиляда осемстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 

12.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

241 1871 
07.05.2012 

1871 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Спасова черква,имот № 
041007 по КВС 

Имот № 041007 
(нула четири едно 
нула нула седем )с 
площ 2,819 дка (две 
хиляди осемстотин 
и деветнадесет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

242 1872 
07.05.2012 

1872 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Спасова черква,имот № 
041008 по КВС 

Имот № 041008 
(нула четири едно 
нула нула осем )с 
площ 3,545 дка (три 
хиляди петстотин 
четиридесет и пет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

243 1873 
07.05.2012 

1873 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Спасова черква,имот № 
041010 по КВС 

Имот № 041010 
(нула четири едно 
нула едно нула )с 
площ 0,903 дка 
(деветстотин и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

244 1874 
07.05.2012 

1874 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Спасова черква,имот № 
041011 по КВС 

Имот № 041011 
(нула четири едно 
нула едно едно )с 
площ 0,310 дка 
(триста и десет  

2.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

245 1875 
07.05.2012 

1875 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Спасова черква,имот № 
041012 по КВС 

Имот № 041012 
(нула четири едно 
нула едно две )с 
площ 6,034 дка 
(шест хиляди 
тридесет и четири  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 
общинска 
собственост 

   
 

246 1876 
07.05.2012 

1876 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Спасова черква,имот № 
041014 по КВС 

Имот № 041014 
(нула четири едно 
нула едно четири )с 
площ 2,386 дка (две 
хиляди триста 
осемдесет и шест   
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

247 1877 
07.05.2012 

1877 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Спасова черква,имот № 
041015 по КВС 

Имот № 041015 
(нула четири едно 
нула едно пет )с 
площ 2,509 дка (две 
хиляди петстотин и 
девет   кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

248 1878 1878 обл. Пазарджик, общ. Имот № 041016 36,70 лв. Имотът се    



07.05.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Спасова черква,имот № 
041015 по КВС 

(нула четири едно 
нула едно шест ) с 
площ 5,737 дка (пет 
хиляди 
седемстотин 
тридесет и седем   
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

 

249 1882 
07.05.2012 

1882 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ленище,имот № 042013 по 
КВС 

Имот № 042013 
(нула четири две 
нула едно три )с 
площ 1,548 дка ( 
хиляда петстотин 
четиридесет и осем  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

9.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

250 1892 
07.05.2012 

1892 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043012 
по КВС 

Имот № 043012 
(нула четири три 
нула едно две) с 
площ 1.181 дка 
(хиляда сто 
осемдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

251 1893 
07.05.2012 

1893 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043013 
по КВС 

Имот № 043013 
(нула четири три 
нула едно три) с 
площ 4.901 дка 
(четири хиляди 
деветстотин и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 

31.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

252 1894 
07.05.2012 

1894 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043014 
по КВС 

Имот № 043014 
(нула четири три 
нула едно четири) с 
площ 0.361 дка 
(триста шестдесет 
и един кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

2,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

253 1896 
07.05.2012 

1896 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Буковец, имот № 043016 
по КВС 

Имот № 043016 
(нула четири три 
нула едно шест) с 
площ 2.643 дка (две 
хиляди шестстотин 
четиридесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

16,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

254 1898 
07.05.2012 

1898 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Буковец, имот № 043020 по 
КВС 

Имот № 043020 
(нула четири три 
нула две нула) с 
площ 4.188 дка 
(четири хиляди сто 
осемдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 
общинска 
собственост 

   
 

255 1899 
07.05.2012 

1899 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 

Имот № 043021 
(нула четири три 
нула две едно) с 

47.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Буковец, имот № 043021 по 
КВС 

площ 7.389 дка 
(седем хиляди 
триста осемдесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

256 1900 
07.05.2012 

1900 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Буковец, имот № 043023 по 
КВС 

Имот № 043023 
(нула четири три 
нула две три) с 
площ 1.411 дка 
(хиляда 
четиристотин и 
единадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 
общинска 
собственост 

   
 

257 1902 
07.05.2012 

1902 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Буковец, имот № 043025 по 
КВС 

Имот № 043025 
(нула четири три 
нула две пет) с 
площ 2.171 дка (две 
хиляди сто 
седемдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

13.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

258 1904 
07.05.2012 

1904 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пуалица, имот № 044001 
по КВС 

Имот № 044001 
(нула четири 
четири нула нула 
едно) с площ 1.871 
дка (хиляда 
осемстотин 
седемдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 

12.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

259 1910 
07.05.2012 

1910 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Буковец, имот № 044012 по 
КВС 

Имот № 044012 
(нула четири 
четири нула едно 
две) с площ 0.241 
дка (двеста 
четиридесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

1.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

260 1911 
07.05.2012 

1911 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пуалица, имот № 044013 
по КВС 

Имот № 044013 
(нула четири 
четири нула едно 
три) с площ 1.717 
дка (хиляда 
седемстотин и 
седемнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 
общинска 
собственост 

   
 

261 1913 
07.05.2012 

1913 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пуалица, имот № 044015 
по КВС 

Имот № 044015 
(нула четири 
четири нула едно 
пет) с площ 1.203 
дка (хиляда двеста 
и три кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

262 1914 
07.05.2012 

1914 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пуалица, имот № 044016 

Имот № 044016 
(нула четири 
четири нула едно 
шест) с площ 2.678 

10.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



по КВС дка (две хиляди 
шестотин 
седемдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

263 1944 
19.05.2012 

1944 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 010084 
по КВС 

Имот № 010084 
(нула едно нула 
нула осем четири) с 
площ 1.077 дка 
(хиляда 
седемдесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

37.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

264 1945 
19.05.2012 

1945 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Поличката, имот № 010089 
по КВС 

Имот № 010089 
(нула едно нула 
нула осем девет) с 
площ 1.093 дка 
(хиляда деветдесет 
и три кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

38.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

265 1952 
19.05.2012 

1952 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 010080 
по КВС 

Имот № 010080 
(нула едно нула 
нула осем нула) с 
площ 1.067 дка 
(хиляда 
шестедесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 

37.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
- V (пета) 

266 1961 
19.05.2012 

1961 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Устето, имот № 015008 по 
КВС 

Имот № 015008 
(нула едно пет нула 
нула осем) с площ 
1.280 дка (хиляда 
двеста и осемдесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

49.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

267 1969 
19.05.2012 

1969 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Лещето, имот № 016035 по 
КВС 

Имот № 016035 
(нула едно шест 
нула три пет) с 
площ 1.976 дка 
(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

77,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

268 1970 
19.05.2012 

1970 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

 281,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 506 от 
29.12.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

269 1971 
19.05.2012 

1971 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Лещето, имот № 016037 от 
КВС. 

Имот № 016037 
(нула едно шест 
нула три седем) с 
площ 1.096 дка 
(хиляда деведесет  
и шест кв.м.). 

72,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

270 1972 
19.05.2012 

1972 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Каракас, имот № 016038 от 
КВС. 

Имот № 016038 
(нула едно шест 
нула три осем) с 
площ 2.811 дка (две 
хиляди осемстотин 
и единадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

109,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

271 1973 
19.05.2012 

1973 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Друма, имот № 017003 от 
КВС 

Имот № 017003 
(нула едно седем 
нула нула три) с 
площ 3.352 дка (три 
хиляди триста 
петдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

117,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

272 1989 
19.05.2012 

1989 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Каракас, имот № 020029 от 
КВС. 

Имот № 020029 
(нула две нула нула 
две девет) с площ 
2,106 дка (две 
хиляди сто и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

273 1991 
19.05.2012 

1991 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 020045 
(нула две нула нула 

382,00 лв. Имотът се 
управлява от 

   
 



Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Транишица,  
имот № 020045 от КВС 

четири пет) с площ 
6.643 дка (шест 
хиляди шестотин 
четиредесет и три  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

274 1992 
19.05.2012 

1992 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Транишица,имот № 020047 
от КВС 

Имот № 020047 
(нула две нула нула 
четири седем) с 
площ 9.642 дка 
(девет хиляди 
шестотин 
четиредесет и два  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

506,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

275 2009 
19.05.2012 

2009 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш,имот № 021115 от 
КВС 

Имот № 021115 
(нула две едно 
едно едно пет) с 
площ 0.774 дка 
(седемстотин 
седемдесет и 
четири  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

6,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

276 2015 
19.05.2012 

2015 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Каракас, имот № 022018 от 
КВС 

Имот № 022018 
(нула две две нула 
едно осем) с площ 
4.135 дка (четири 
хиляди сто 
тридесет и пет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 

185,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

собственост 

277 2017 
19.05.2012 

2017 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Каракас, имот № 022021 от 
КВС 

Имот № 022021 
(нула две две нула 
две едно) с площ 
2.325 дка (две 
хиляди триста 
двадесет и пет   
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

104,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

278 2018 
19.05.2012 

2018 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Транишица, имот № 
022028 от КВС 

Имот № 022028 
(нула две две нула 
две осем) с площ 
6.492 дка (шест 
хиляди 
четиристотин 
деветдесет и два  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

373,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

279 2026 
19.05.2012 

2026 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Здравеца, имот № 022067 
от КВС 

Имот № 022067 
(нула две две нула 
шест седем) с площ 
1.169 дка (хиляда 
сто шестдесет и 
девет  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

52,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

280 2032 
19.05.2012 

2032 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 

Имот № 023017 
(нула две три нула 
едно седем) с площ 

61,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Койлото, имот № 023017 от 
КВС 

7.263 дка (седем 
хиляди двеста 
шестдесет и три  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

281 2036 
19.05.2012 

2036 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото, имот № 023024 от 
КВС 

Имот № 023024 
(нула две три нула 
две четири) с площ 
0.736 дка 
(седемстотин 
тридесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

282 2038 
19.05.2012 

2038 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Попова лъка, имот № 
023026 от КВС 

Имот № 023026 
(нула две три нула 
две шест) с площ 
0.114 дка ( сто и 
четиринадесет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

3,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

283 2040 
19.05.2012 

2040 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото, имот № 023029 от 
КВС 

Имот № 023029 
(нула две три нула 
две девет) с площ 
0.836 дка ( 
осемстотин 
тридесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 

7,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
- ІХ (девета) 

284 2042 
19.05.2012 

2042 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Попова лъка, имот № 
023032 от КВС 

Имот № 023032 
(нула две три нула 
три две ) с площ 
1.673 дка (хиляда 
шестотин 
седемдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

61,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

285 2046 
19.05.2012 

2046 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Висока могила, имот № 
024001 от КВС 

Имот № 024001 
(нула две четири 
нула нула едно ) с 
площ 1.554 дка 
(хиляда петстотин 
петдесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

8,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

286 2062 
19.05.2012 

2062 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бяла стена, имот № 
025007 от КВС 

Имот № 025007 
(нула две пет нула 
нула седем ) с 
площ 7.831 дка 
(седем хиляда 
осемстотин 
тридесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

287 2075 
19.05.2012 

2075 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Хановете, имот № 026025 
от КВС 

Имот № 026025 
(нула две шест 
нула две пет ) с 
площ 5.697 дка (пет 
хиляди шестотин 

327,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



деветдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

288 2077 
19.05.2012 

2077 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Хановете, имот № 026038 
от КВС 

Имот № 026038 
(нула две шест 
нула три осем ) с 
площ 2.899 дка (две 
хиляди осемстотин 
деветдесет и девет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

166,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

289 2136 
28.05.2012 

2136 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.1030 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 000374 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.1030(нула 
три пет девет две 
точка две точка 
едно нула три нула) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 
5551 кв.м.(пет 
хиляди петстотин 
петдесет и пет) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

55.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

290 2156 
28.05.2012 

2156 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.910 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.910(нула 
три пет девет две 
точка две точка 
едно девет едно 

95.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028149 

нула) по КККР на гр. 
Белово с площ 
9562 кв.м.(девет 
хиляди петстотин 
шестдесет и два) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

291 2166 
12.06.2012 

2166 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Долно селище, имот № 
027002 от КВС 

Имот № 027002 
(нула две седем 
нула нула две ) с 
площ 2.731 дка (две 
хиляди 
седемстотин 
тридесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

111.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

292 2188 
12.06.2012 

2188 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Горно селище, имот № 
027080 от КВС 

Имот № 027080 
(нула две седем 
нула осем нула) с 
площ 1.847 дка 
(хиляда осемстотин 
четиридесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

75.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

293 2192 
12.06.2012 

2192 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш, имот № 028005 от 
КВС 

Имот № 028005 
(нула две осем 
нула нула пет) с 
площ 1.963 дка 
(хиляда 
деветстотин 

16.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



шестдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

294 2238 
12.06.2012 

2238 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бобков ореш, имот № 
030134 от КВС. 

Имот № 030134 
(нула три нула едно 
три четири) с площ 
2.654 дка (две 
хиляди шестотин 
петдесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-ІV (четвърта) 

106.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

295 2250 
12.06.2012 

2250 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
033038 от КВС 

Имот № 033038 
(нула три три нула 
три осем) с площ 
0.906 дка 
(деветстотин и 
шест кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

37.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

296 2251 
12.06.2012 

2251 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
033039 от КВС 

Имот № 033039 
(нула три три нула 
три девет) с площ 
6.738 дка (шест 
хиляди 
седемстотин 
тридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

275,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- V (пета) 

297 2254 
12.06.2012 

2254 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Габровщица, имот № 
033054 от КВС 

Имот № 033054 
(нула три три нула 
пет четири) с площ 
0.166 дка (сто 
шестдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

1.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

298 2265 
12.06.2012 

2265 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Кръста, имот № 034039 от 
КВС 

Имот № 034039 
(нула три четири 
нула три девет) с 
площ 4.385  дка 
(четири хиляди 
триста осемдесет и 
пет  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

64,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

299 2272 
12.06.2012 

2272 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Кръста, имот № 034063 от 
КВС 

Имот № 034063 
(нула три четири 
нула шест три) с 
площ 3.412  дка 
(три хиляди 
четиристотин и 
дванадесет  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

50,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

300 2273 
12.06.2012 

2273 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Кръста, имот № 034066 от 
КВС 

Имот № 034066 
(нула три четири 
нула шест шест) с 
площ 4.858  дка 
(четири хиляди 
осемстотин 
петдесет и осем  
кв.м.). 

71.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

общинска 
собственост 

301 2277 
12.06.2012 

2277 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Бела вода, имот № 035007 
от КВС 

Имот № 035007 
(нула три пет нула 
нула седем) с площ 
9.168  дка (девет 
хиляди сто 
шестдесет и осем  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

134.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

302 2287 
12.06.2012 

2287 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дълбочица, имот № 
036017 от КВС 

Имот № 
036017(нула три 
шест нула едно 
седем) с площ 
2.861  дка (две 
хиляди осемстотин 
шестдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VI (шеста) 

91.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

303 2289 
12.06.2012 

2289 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дълбочица, имот № 
036023 от КВС 

Имот № 
036023(нула три 
шест нула две три) 
с площ 2.941  дка 
(две хиляди 
деветстотин 
четиридесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

84.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



-VI (шеста) 

304 2291 
12.06.2012 

2291 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037002 от КВС 

Имот № 
037002(нула три 
седем нула нула 
две) с площ 0.519  
дка (петстотин и 
деветнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

6.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

305 2292 
12.06.2012 

2292 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037003 от КВС 

Имот № 
037003(нула три 
седем нула нула 
три) с площ 2.320  
дка (две хиляди 
триста и двадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

30.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

306 2293 
12.06.2012 

2293 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Голямо усое, имот № 
037008 от КВС 

Имот № 
037008(нула три 
седем нула нула 
осем) с площ 5.272  
дка (пет хиляди 
двеста седемдесет 
и два кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

70.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

307 2299 
12.06.2012 

2299 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037013 от КВС 

Имот № 
037013(нула три 
седем нула едно 
три) с площ 1.550  
дка (хиляда 
петстотин и 
петдесет кв.м.). 

19.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   
 



Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

Закона за 
общинска 
собственост 

308 2302 
12.06.2012 

2302 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037016 от КВС 

Имот № 
037016(нула три 
седем нула едно 
шест) с площ 0.920  
дка (деветстотин и 
двадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

11.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

309 2303 
12.06.2012 

2303 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Смръдльо, имот № 037017 
от КВС 

Имот № 
037017(нула три 
седем нула едно 
седем) с площ 
8.381  дка (осем 
хиляди триста 
осемдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

111.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

310 2304 
12.06.2012 

2304 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Голямо усое, имот № 
037018 от КВС 

Имот № 
037018(нула три 
седем нула едно 
осем) с площ 3.313  
дка (три хиляди 
триста и 
тринадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

44.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

311 2305 2305 обл. Пазарджик, общ. Имот № 9,60 лв. Имотът се    



12.06.2012 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037020 от КВС 

037020(нула три 
седем нула две 
нула) с площ 0.720 
дка (седемстотин и 
двадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

312 2306 
12.06.2012 

2306 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037021 от КВС 

Имот № 
037021(нула три 
седем нула две 
едно) с площ 1.411 
дка (хиляда 
четиристотин и 
единадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

18,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

313 2307 
12.06.2012 

2307 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037022 от КВС 

Имот № 
037022(нула три 
седем нула две 
две) с площ 1.012 
дка (хиляда и 
дванадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

12,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

314 2308 
12.06.2012 

2308 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037023 от КВС 

Имот № 
037023(нула три 
седем нула две 
три) с площ 0.348 
дка (триста 
четиридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 

4,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

315 2309 
12.06.2012 

2309 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Трифонов връх, имот № 
037024 от КВС 

Имот № 
037024(нула три 
седем нула две 
четири) с площ 
0.553 дка 
(петстотин 
петдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VIІІ (осма) 

7.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

316 2317 
12.06.2012 

2317 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Смръдльо, имот № 038046 
от КВС 

Имот № 
038046(нула три 
осем нула четири 
шест) с площ 4.371 
дка (четири хиляди 
триста седемдесет 
и един кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VI (шеста) 

132.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

317 2323 
12.06.2012 

2323 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Малък чифлик, имот № 
040005 от КВС 

Имот № 040005 
(нула четири нула 
нула нула пет) с 
площ 7.301 дка 
(седем хиляди 
триста и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-ІХ (девета) 

46,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

318 2325 
12.06.2012 

2325 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 

Имот № 040020 
(нула четири нула 
нула две нула) с 
площ 1.737 дка 

13,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



040020 от КВС (хиляда 
седемстотин 
тридесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

319 2326 
12.06.2012 

2326 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040021 от КВС 

Имот № 040021 
(нула четири нула 
нула две едно) с 
площ 4.271 дка 
(четири хиляди 
двеста седемдесет 
и един кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

320 2327 
12.06.2012 

2327 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040025 от КВС 

Имот № 040025 
(нула четири нула 
нула две пет) с 
площ 5.124 дка (пет 
хиляди сто 
двадесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

321 2330 
12.06.2012 

2330 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040012 от КВС 

Имот № 040012 
(нула четири нула 
нула едно две) с 
площ 2.312 дка (две 
хиляди триста и 
дванадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 

17.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
-ІХ (девета) 

322 2336 
12.06.2012 

2336 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ухльово, имот № 043003 
от КВС 

Имот № 043003 
(нула четири три 
нула нула три) с 
площ 1.359 дка 
(хиляда триста 
петдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-ІХ (девета) 

8.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

323 2337 
12.06.2012 

2337 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Ухльово, имот № 043005 
от КВС 

Имот № 043005 
(нула четири три 
нула нула пет) с 
площ 0.676 дка 
(шестстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 
общинска 
собственост 

   
 

324 2349 
12.06.2012 

2349 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Пал пал, имот № 038024 
от КВС 

Имот № 038024 
(нула три осем нула 
две четири) с площ 
2.820 дка (две 
хиляди осемстотин 
и двадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

325 2359 
14.06.2012 

2359 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Свети 
Спас, ПИ с идентификатор 
03592.6.77 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.77(нула 
три пет девет две 
точка шест точка 
седем седем) по 
КККР на гр. Белово 

34,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   
 



20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039137 

с площ 4316 
кв.м.(четири 
хиляди триста и 
шестнадесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

326 2360 
14.06.2012 

2360 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Свети 
Спас, ПИ с идентификатор 
03592.6.78 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
039138 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.78(нула 
три пет девет две 
точка шест точка 
седем осем) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 5080 
кв.м.(пет хиляди и 
осемдесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 

327 2438 
25.06.2012 

2438 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Каси рът, имот № 031006   
по КВС 

Имот № 031006 
(нула три едно нула 
нула шест ) с площ 
0,371 дка (триста 
седемдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 
общинска 
собственост 

   
 

328 2528 
25.06.2012 

2528 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 

Имот № 041095 
(нула четири едно 
нула девет пет ) с 

21,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Света Богородица, имот № 
041095   по КВС 

площ 2,106   дка 
(две хиляди сто и 
шест кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

329 2529 
25.06.2012 

2529 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Света Богородица, имот № 
041097   по КВС 

Имот № 041097 
(нула четири едно 
нула девет седем ) 
с площ 0,310   дка 
(триста и десет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

2,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

330 2583 
25.06.2012 

2583 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Долно саманово, имот № 
043021 по КВС 

Имот № 043021 
(нула четири три 
нула две едно) с 
площ 4,343 дка 
(четири хиляди 
триста четиридесет 
и три кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

331 2640 
12.07.2012 

2640 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Церово дере, имот № 
022002 по КВС 

Имот № 022002 
(нула две две нула 
нула две) с площ 
2,365 дка (две 
хиляди триста 
шестдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

18.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- ІХ (девета) 

332 2651 
12.07.2012 

2651 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Полянка, имот № 030048 
по КВС 

Имот № 030048 
(нула три нула нула 
четири осем) с 
площ 5,480 дка (пет 
хиляди 
четиристотин и 
осемдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

333 2654 
12.07.2012 

2654 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Полянка, имот № 030064 
по КВС 

Имот № 030064 
(нула три нула нула 
шест четири) с 
площ 1,810 дка 
(хиляда осемстотин 
и десет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

334 2655 
12.07.2012 

2655 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Русо бърдо, имот № 
032005 по КВС 

Имот № 
032005(нула три 
две нула нула пет) 
с площ 1,640 дка 
(хиляда шестотин и 
четиридесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

335 2662 
12.07.2012 

2662 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Лозята, имот № 038172 по 
КВС 

Имот № 038172 
(нула три осем 
едно седем две) с 
площ 4,994 дка 
(четири хиляди 
деветстотин 
деветдесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 

45.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

собственост 

336 2668 
12.07.2012 

2668 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Тръльовица, имот № 
042101 по КВС 

Имот № 042101 
(нула четири две 
едно нула едно) с 
площ 1,124 дка 
(хиляда сто 
двадесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

337 2694 
12.07.2012 

2694 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Сестримка, имот № 045002 
по КВС 

Имот № 045002 
(нула четири пет 
нула нула две) с 
площ 1,167 дка 
(хиляда сто 
шестдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

338 2714 
12.07.2012 

2714 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Чаира, имот № 045093 по 
КВС 

Имот № 045093 
(нула четири пет 
нула девет три) с 
площ 7,985 дка 
(седем хиляди 
деветстотин 
осемдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

339 2789 2789 обл. Пазарджик, общ. Имот № 004008 17.10 лв. Имотът се   Заповед 



06.08.2012 Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м.Гара Сестримо, имот № 
004008 по КВС 

(нула нула четири 
нула нула осем) с 
площ 2,138 дка (две 
хиляди сто 
тридесет  и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

№ 505 от 
29.12.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

340 2928 
06.08.2012 

2928 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо  с ЕКАТТЕ 66319 , 
м. Клена, имот № 029038 по 
КВС 

Имот № 029038 
(нула две девет 
нула три осем) с 
площ 2,274 дка (две 
хиляди двеста 
седемдесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

119,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

341 3173 
10.10.2012 

3173 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м. Вучата могила, имот № 
000087 по КВС 

Имот № 000087 
(нула нула нула 
нула осем седем) с 
площ 10.710 дка 
(десет хиляди 
седемстотин и 
десет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - др. 
селскост. т. 

119,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 16 от 
08.01.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

342 3216 
30.10.2012 

3216 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Чистача, имот № 075013 по 
КВС 

Имот № 
075013(нула седем 
пет нула едно три] с 
площ 2.196 дка(две 
хиляди сто 
деветдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 

20,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- ІХ (девета) 

343 3247 
30.10.2012 

3247 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Пипонкьовец, имот № 089056 
по КВС 

Имот № 
089056(нула осем 
девет нула пет 
шест] с площ 2.490 
дка(две хиляди 
четиристотин и 
деветдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 

344 3318 
12.11.2012 

3318 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, м. 
Митрово ниве, имот № 
000232 по КВС 

Имот № 000232 
(нула нула нула две 
три две] с площ 
0.547 дка(петстотин 
четиридесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ (девета) 

4,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

345 3356 
12.11.2012 

3356 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
032002 по КВС 

Имот № 
032002(нула три 
две нула нула две] 
с площ 4.500 
дка(четири хиляди 
и петстотин  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VІ (шеста) 

165,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

346 3499 
12.11.2012 

3499 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
081001 по КВС 

Имот № 
081001(нула осем 
едно нула нула 
едно] с площ 5.315 
дка(пет хиляди 
триста и 
петнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 

48,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ (девета) 

собственост 

347 3501 
12.11.2012 

3501 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
081003 по КВС 

Имот № 
081003(нула осем 
едно нула нула три] 
с площ 2.416 
дка(две хиляди 
четиристотин и 
шестнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 

348 3502 
12.11.2012 

3502 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
081004 по КВС 

Имот № 081004 
(нула осем едно 
нула нула четири] с 
площ 1.369 
дка(хиляда триста 
шестдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ (девета) 

11,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

349 3520 
19.11.2012 

3520 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долни лаки, имот № 
000031 по КВС 

Имот № 000031 
(нула нула нула 
нула три едно] с 
площ 0.920 
дка(деветстотин и 
двадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ (девета) 

8,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

350 3525 
19.11.2012 

3525 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Косовица, имот № 000154 

Имот № 000154 
(нула нула нула 
едно пет четири] с 
площ 4.729 

43,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Заповед 
№ 516 от 
17.09.2014 
г. на кмета 



по КВС дка(четири хиляди 
седемстотин 
двадесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

на община 
Белово 
 

351 3526 
19.11.2012 

3526 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 - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VІ (шеста) 

156,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 515 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

352 3532 
19.11.2012 

3532 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 шестстотин 
тридест и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VІІІ (осма) 

18,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 514 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

353 3533 
19.11.2012 

3533 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 - пасище 

92,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 513 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
-ІХ (девета) 

354 3537 
19.11.2012 

3537 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горни лъки, имот № 
000601 по КВС 

Имот № 000601 
(нула нула нула 
шест нула едно) с 
площ 2.553 дка (две 
хиляди петстотин 
петдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 

355 3539 
19.11.2012 

3539 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Олювар, имот № 000614 по 
КВС 

Имот № 000614 
(нула нула нула 
шест едно четтири) 
с площ 0.800 дка 
(осемстотин кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 

356 3885 
12.12.2012 

3885 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковица, имот № 026002 
по КВС 

Имот № 026002 
(нула две шест 
нула нула две) с 
площ 1.326 дка 
(хиляда триста 
двадесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
,мера 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
-IV (четвърта) 

59,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

357 3954 
12.12.2012 

3954 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Дръндарица, имот № 
040008 от КВС 

Имот № 040008 
(нула четири нула 
нула нула осем) с 
площ 18.002 дка 
(осемнадесет 

151,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Заповед 
№ 567 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 



хиляди и два  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

Белово 
 

358 3985 
14.12.2012 

3985 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.118 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

  Заповед 
№ 471 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

359 3986 
14.12.2012 

3986 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Зарньовец, ПИ с 
идентификатор 03592.2.29 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 080031 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.29 (нула 
три пет девет две 
точка две точка две 
девет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
6141 кв.м.(шест 
хиляди сто 
четиридесет и един 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 



360 3999 
14.12.2012 

3999 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 
000017  по КВС. 

Имот № 000017 
(нула нула нула 
нула едно седем) с 
площ 3.775 дка (три 
хиляди 
седемстотин  
седемдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VIІІ (осма) 

47,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

361 4000 
14.12.2012 

4000 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 
000021  по КВС. 

Имот № 000021 
(нула нула нула 
нула две едно ) с 
площ 6.546 дка 
(шест хиляди 
петстотин  
четиридесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VIІІ (осма) 

105,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

362 4001 
14.12.2012 

4001 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Печи крак, имот № 000027  
по КВС. 

Имот № 000027 
(нула нула нула 
нула две седем) с 
площ 2.973 дка (две 
хиляди 
деветстотин 
седемдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI (шеста) 

99,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

363 4002 
14.12.2012 

4002 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Николови черкви, имот № 
000022  по КВС. 

Имот № 000022 
(нула нула нула 
нула две две) с 
площ 37.824 дка 
(тридесет и седем 

609,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



хиляди осемстотин 
двадесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VIІІ (осма) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

364 4003 
14.12.2012 

4003 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Пеняката, имот № 000144  
по КВС. 

Имот № 000144 
(нула нула нула 
едно четири 
четири) с площ 
2.838 дка (две 
хиляди осемстотин 
тридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
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 

   
 

365 4006 
14.12.2012 

4006 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. До реката, имот № 000107  
по КВС. 

Имот № 000107 
(нула нула нула 
едно нула седем) с 
площ 0.699 дка 
(шестстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI (шеста) 

25,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

366 4007 
14.12.2012 

4007 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Гюметата, имот № 000064  
по КВС. 

Имот № 000064 
(нула нула нула 
нула шест четири) с 
площ 10.244 дка 
(десет хиляди 
двеста четиридесет 
и четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 

409,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



земята при 
неполивни условия 
- VI (шеста) 

367 4008 
14.12.2012 

4008 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Бръчината, имот № 
000126  по КВС. 

Имот № 000126 
(нула нула нула 
едно две шест) с 
площ 4.199 дка 
(четири хиляди сто 
деветдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI (шеста) 

154,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

368 4014 
19.12.2012 

4014 обл. Пазарджик, 
общ.Белово, с. Дъбравите, 
УПИ  ХІІІ- "Социални и 
образователни дейности", кв. 
18  по ПУП на с. Дъбравите, 
съгласно Заповед № 
129/1971 г., Заповед № 209 
от 09.11.1998 г. за ЧИ на 
ПУП-ПР и Заповед № 298 от 
01.07.2009 г. на кмета на 
община Белово 

УПИ 
ХІІІ(тринадесет) - 
"Социални и 
образователни 
дейности" с площ 
от 4 675 кв.м. 
(четири хиляди 
шестстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.) 
Масивна сграда - 
2(два) етажа със 
застроена площ 
246 кв.м.(двеста 
четиридесет и 
шест) кв.м. 
Година на 
построяване на 
сградата - 1953 
г.(хиляда 
деветстотин 
петдесет и трета 
год.) 
Масивна сграда - 
1(един) етаж със 
застроена площ 30 
кв.м.(тридесет 
кв.м.) 
Година на 
построяване на 
сградата - 1953 
г.(хиляда 
деветстотин 

23 373.50 лв. Имотът се 
управлява от 
Кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   
 



петдесет и трета 
год.) 

369 4020 
14.01.2013 

4020 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Билото, 
ПИ с идентификатор 
03592.2.864 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
028103 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.864 (нула 
три пет девет две 
точка две точка 
осем шест четири) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 693 
кв.м.(шестотин 
деветдесет и три 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 

370 4093 
08.02.2013 

4093 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Гайтановец, ПИ с 
идентификатор 03592.2.87 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 023014 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.87 (нула 
три пет девет две 
точка две точка 
осем седем) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 292 
кв.м.(двеста 
деветдесет и два 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

2,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

371 4095 
08.02.2013 

4095 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Жагите, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.60 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.60 (нула 
три пет девет две 
точка пет точка 
шест нула) по КККР 

33,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000185 

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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

372 4096 
08.02.2013 

4096 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Жагите, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.61 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000186 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.61 (нула 
три пет девет две 
точка пет точка 
шест едно) по КККР 
на гр. Белово с 
площ 1107 
кв.м.(хиляда сто и 
седем кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени 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 

   
 

373 4197 
18.02.2013 

4197 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м.Пенявката, имот № 000144  
по КВС. 

Имот № 000144 
(нула нула нула 
едно четири 
четири) с площ 
2.838 дка (две 
хиляди осемстотин 
тридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

125,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 99 от 
27.03.2013 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



- VI (шеста) 

374 4198 
18.02.2013 

4198 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Печи крак, имот № 000028  
по КВС. 

Имот № 000028 
(нула нула нула 
нула две осем) с 
площ 10.700 дка 
(десет хиляди и 
седемстотин кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI (шеста) 

472,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

375 4199 
18.02.2013 

4199 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Печи крак, имот № 000029  
по КВС. 

Имот № 000029 
(нула нула нула 
нула две девет) с 
площ 32.215 дка 
(тридесет и две 
хиляди двеста и 
петнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI (шеста) 

1422,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

376 4200 
18.02.2013 

4200 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Печи крак, имот № 000031  
по КВС. 

Имот № 000031 
(нула нула нула 
нула три едно) с 
площ 5,430 дка (пет 
хиляди 
четиристотин и 
тридесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI (шеста) 

239,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

377 4201 
20.02.2013 

4201 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Печи крак, имот № 000034  
по КВС. 

Имот № 000034 
(нула нула нула 
нула три четири) с 
площ 153,360 дка 
(сто петдесети и 
три хиляди триста и 
шестдесет кв.м.). 
Начин на трайно 

7361,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI (шеста) 

общинска 
собственост 

378 4202 
20.02.2013 

4202 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Печи крак, имот № 000035  
по КВС. 

Имот № 000035 
(нула нула нула 
нула три пет) с 
площ 25,456 дка 
(двадесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
петдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI(шеста) 

1319,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

379 4203 
20.02.2013 

4203 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 000041  по КВС. 

Имот № 000041 
(нула нула нула 
нула четири едно) с 
площ 7,049 дка 
(седем хиляди 
четиридесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI(шеста) 

311,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

380 4204 
20.02.2013 

4204 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 000042  по КВС. 

Имот № 000042 
(нула нула нула 
нула четири две) с 
площ 13,048 дка 
(тринадесет хиляди 
четиридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI(шеста) 

576,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



381 4205 
20.02.2013 

4205 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Умата, имот № 000119  по 
КВС. 

Имот № 000119 
(нула нула нула 
едно едно девет ) с 
площ 1,551 дка 
(хиляда петстотин 
петдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IХ(девета) 

15,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

382 4206 
20.02.2013 

4206 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Умата, имот № 000130  по 
КВС. 

Имот № 000130 
(нула нула нула 
едно едно три ) с 
площ 6,726 дка 
(шест хиляди 
седемстотин 
двадесет и шест 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IХ(девета) 

67,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

383 4207 
20.02.2013 

4207 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Герена, имот № 010284  по 
КВС. 

Имот № 010284 
(нула едно нула 
две осем четири) с 
площ 8,700 дка 
(осем хиляди и 
седемстотин кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV(четвъта) 

600,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

384 4208 
20.02.2013 

4208 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Умата, имот № 011085  по 
КВС. 

Имот № 011085 
(нула едно едно 
нула осем пет) с 
площ 3,043 дка (три 
хиляди 
четиридесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 

26,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

общинска 
собственост 

385 4209 
20.02.2013 

4209 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Умата, имот № 011086  по 
КВС. 

Имот № 011086 
(нула едно едно 
нула осем шест) с 
площ 0,928 дка 
(деветстотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

9,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

386 4212 
20.02.2013 

4212 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Тръне поле, имот № 
012293  по КВС. 

Имот № 012239 
(нула едно две две 
три девет) с площ 
15,903 дка 
(петнадесет хиляди 
деветстотин и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІ (седма) 

360.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

387 4213 
20.02.2013 

4213 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Тръне поле, имот № 
012240  по КВС. 

Имот № 012240 
(нула едно две две 
четири нула) с 
площ 5,233 дка (пет 
хиляди двеста 
тридесет и три 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІ (седма) 

118.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

388 4214 
20.02.2013 

4214 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 012241 
(нула едно две две 

64.70 лв. Имотът се 
управлява от 

   
 



Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Тръне поле, имот № 
012241  по КВС. 

четири едно) с 
площ 2,603 дка (две 
хиляди шестотин и 
три кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІ (седма) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

389 4215 
20.02.2013 

4215 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Тръне поле, имот № 
012242  по КВС. 

Имот № 012242 
(нула едно две две 
четири две) с площ 
98,500 дка 
(деветдесет и осем 
хиляди и петстотин 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІ (седма) 

2 659.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

390 4216 
20.02.2013 

4216 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

624.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 505 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

391 4217 
20.02.2013 

4217 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 
ползване - пасище, 
мера 

1401.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 504 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

392 4218 
20.02.2013 

4218 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змейовица, имот № 
018134  по КВС. 

Имот № 018134 
(нула едно осем 
едно три четири) с 
площ 11,290 дка 
(единадесет 
хиляди двеста и 
деветдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

135,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

393 4220 
20.02.2013 

4220 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Ноновите ливади, имот № 
021013  по КВС. 

Имот № 021013 
(нула две едно 
нула едно три) с 
площ 2,277 дка (две 
хиляди двеста 
седемдесест и 
седем кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

100.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

394 4221 
20.02.2013 

4221 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Ноновите ливади, имот № 
021014  по КВС. 

Имот № 021014 
(нула две едно 
нула едно четири) с 
площ 0,194 дка (сто 
деветдесет и 
четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

8.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

395 4222 
20.02.2013 

4222 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Каваклъка, имот № 026040  
по КВС. 

Имот № 026040 
(нула две шест 
нула четири нула) с 
площ 4,880 дка 
(четири хиляди 

196.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



осемстотин и 
осемдесет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

396 4223 
20.02.2013 

4223 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Каваклъка, имот № 026041  
по КВС. 

Имот № 026041 
(нула две шест 
нула четири едно) с 
площ 7,926 дка 
(седем хиляди 
деветстотин 
двадесет и шест  
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

319.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

397 4224 
20.02.2013 

4224 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Каваклъка, имот № 026042  
по КВС. 

Имот № 026042 
(нула две шест 
нула четири две) с 
площ 4,294 дка 
(четири хиляди 
двеста деветдесет 
и четири кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

173.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

398 4225 
20.02.2013 

4225 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Мерите, имот № 027233  по 
КВС. 

Имот № 027233 
(нула две седем 
две три три) с площ 
0,279 дка (двеста 
седемдесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

12.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- VІ (шеста) 

399 4226 
20.02.2013 

4226 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Мерите, имот № 027234  по 
КВС. 

Имот № 027234 
(нула две седем 
две три четири) с 
площ 0,628 дка 
(шестотин 
двадесет и осем 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

27.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

400 4227 
20.02.2013 

4227 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Мерите, имот № 027235  по 
КВС. 

Имот № 027235 
(нула две седем 
две три пет) с площ 
5,509 дка (пет 
хиляди петстотин и 
девет кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

243.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

401 4228 
20.02.2013 

4228 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

1 255.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

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

402 4229 
20.02.2013 

4229 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 

3 821.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Заповед 
№ 503 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



тридесет и девет 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

403 4230 
20.02.2013 

4230 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

967.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

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

404 4231 
20.02.2013 

4231 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

225.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 502 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

405 4232 
20.02.2013 

4232 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

180.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 501 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



- VІ (шеста) 

406 4233 
20.02.2013 

4233 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 - пасище, 
мера 
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 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 500 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

407 4234 
20.02.2013 

4234 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

407,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 499 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

408 4235 
20.02.2013 

4235 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 - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

752,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 498 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

409 4236 
20.02.2013 

4236 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 

53,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

  Заповед 
№ 497 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



ползване - пасище, 
мера 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

общинска 
собственост 

410 4237 
20.02.2013 

4237 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Крайчинец, имот № 034003  
по КВС. 

Имот № 034003 
(нула три четири 
нула нула три) с 
площ 0,296 дка 
(двеста деветдесет 
и шест кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гробище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

43,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

411 4238 
20.02.2013 

4238 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Крайчинец, имот № 034004  
по КВС. 

Имот № 034004 
(нула три четири 
нула нула четири) с 
площ 0,161 дка (сто 
шестдесет и един 
кв.м.) 
Начин на трайно 
ползване - гробище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

23.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

412 4386 
04.04.2013 

4386 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Аово, ПИ 
с идентификатор 
03592.3.922 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
047034 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.922 (нула 
три пет девет две 
точка три точка 
девет две две) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 1186 
кв.м.(хиляда сто 
осемдесет и шест 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 

38,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- ІХ(девета) 

413 4522 
28.05.2013 

4522 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Влачи 
газ, ПИ с идентификатор 
03592.3.1014 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
053047 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1014 (нула 
три пет девет две 
точка три точка 
дедно нула едно 
четири) по КККР на 
гр. Белово с площ 2 
811 кв.м.(две 
хиляди осемстотин 
и единадесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- VI(шеста) 

112.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

414 4575 
10.06.2013 

4575 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Голямо Белово, 
ул. "Юндола" № 87, ПИ с 
идентификатор 
15802.504.244 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ І- За фурна, библиотека 
и клуб, кв. 20 по ПУП на с. 
Голямо Белово, одобрен със 
Заповед № 8/11.01.1994 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
15802.504.244 
(едно пет осем 
нула две точка пет 
нула четири точка 
две четири четири) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 354 
кв.м.(триста 
петдесет и четири 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за обект 
комплекс за 
култура и изкуство 
Масивна сграда - 
2(два) етажа с 
идентификатор 
15802.504.244.1(ед
но пет осем нула 
две точка пет нула 
четири точка две 
четири четири 

9 505.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  само за 
сградата 
Заповед 
№ 418 от 
31.12.2019 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



точка едно) със 
застроена площ 
223 кв.м.(двеста 
двадесет и три 
кв.м.)  
Година на 
построяване на 
сградата - 1948 г. 
(хиляда 
деветстотин 
четиридесет и осма 
г.) 
Начин на трайно 
ползване - сграда 
за култура и 
изкуство 

415 4774 
19.11.2013 

4774 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Гайтановец, ПИ с 
идентификатор 03592.2.989 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 000009 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.989 (нула 
три пет девет две 
точка две точка 
девет осем девет) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 764 
кв.м.(седемстотин 
шестдесет и четири 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- IХ(девета) 

 7.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

416 4775 
19.11.2013 

4775 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Крушино, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.81 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000220 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.81 (нула 
три пет девет две 
точка пет точка 
осем едно) по КККР 
на гр. Белово с 
площ 1985 
кв.м.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и пет 
кв.м) 
Трайно 

 19.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполиени условия 
- IХ(девета) 

417 4783 
19.11.2013 

4783 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.6.61 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 000132 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.61 (нула 
три пет девет две 
точка шест точка 
шест едно) по КККР 
на гр. Белово с 
площ 505 
кв.м.(петстотин и 
пет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IХ(девета) 

4.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

418 4784 
19.11.2013 

4784 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.6.63 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 000134 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.63 (нула 
три пет девет две 
точка шест точка 
шест три) по КККР 
на гр. Белово с 
площ 460 
кв.м.(четиристотин 
и шестдесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IХ(девета) 

3.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

419 4785 4785 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 5.10 лв. Имотът се    



19.11.2013 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, 
м.Вучаница, ПИ с 
идентификатор 03592.6.64 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 000135 

идентификатор 
03592.6.64 (нула 
три пет девет две 
точка шест точка 
шест четири) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 705 
кв.м.(седемстотин 
и пет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IХ(девета) 

управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

420 4800 
04.12.2013 

4800 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м.Света 
Богородица, ПИ с 
идентификатор 03592.5.114 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 038160 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.114 (нула 
три пет девет две 
точка пет точка 
едно едно четири) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 281 
кв.м.(двеста 
осемдесет и един 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IХ(девета) 

2.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

421 4814 
04.12.2013 

4814 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.523 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062027 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.523 (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
пет две три) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 2051 
кв.м.(две хиляди 
петдесет и един 

112.80 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 - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IV(четвърта) 

422 4817 
04.12.2013 

4817 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.520 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062024 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.520 (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
пет две нула) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 1577 
кв.м.(хиляда 
петстотин 
седемдесет и 
седем кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IV(четвърта) 

86.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

423 4867 
16.12.2013 

4867 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Белинино, ПИ с 
идентификатор 03592.2.106 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 025010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.2.106 (нула 
три пет девет две 
точка две точка 
едно нула шест) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 677 
кв.м.(шестстотин 
седемдесет и 
седем кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 

6.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IХ(девета) 

424 4871 
16.12.2013 

4871 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.611 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062115 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.611 (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
шест едно едно) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 477 
кв.м.(четиристотин 
седемдесет и 
седем кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IV(четвърта) 

26.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

425 4904 
18.12.2013 

4904 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Караджовец, ПИ с 
идентификатор 03592.3.565 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 046047 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.565 (нула 
три пет девет две 
точка три точка пет 
шест пет) по КККР 
на гр. Белово с 
площ 2050 
кв.м.(две хиляди и 
петдесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ(шеста) 

65.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

426 4918 
18.12.2013 

4918 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.147 по КККР на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.147 (нула 
три пет девет две 
точка осем точка 

22,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Заповед 
№ 472 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 



Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

едно четири седем) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 
3149 кв.м.(три 
хиляди сто 
четиридесет и 
девет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

Белово 
 

427 4965 
13.01.2014 

4965 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.6 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
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 

  Заповед 
№ 494 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

428 4966 
13.01.2014 

4966 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.13 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 

14,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 493 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

429 4967 
13.01.2014 

4967 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.19 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
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 

  Заповед 
№ 492 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

430 4968 
13.01.2014 

4968 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.24 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

6,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 473 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



- ІХ(девета) 

431 4969 
13.01.2014 

4969 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.34 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
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 

  Заповед 
№ 474 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

432 4970 
13.01.2014 

4970 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.36 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 
кв.м.(деветстотин 
двадесет и седем 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
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 

  Заповед 
№ 475 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

433 4971 
13.01.2014 

4971 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.51 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.51 (нула 
три пет девет две 
точка осем точка 
пет едно) по КККР 
на гр. Белово с 

8,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Заповед 
№ 447 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

площ 1346 
кв.м.(хиляда триста 
четиридесет и шест 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

434 4972 
13.01.2014 

4972 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.57 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

2,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 476 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

435 4973 
13.01.2014 

4973 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.81 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 

1,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 477 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

436 4974 
13.01.2014 

4974 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.83 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
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 

  Заповед 
№ 478 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

437 4975 
13.01.2014 

4975 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.84 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

2,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 479 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

438 4976 
13.01.2014 

4976 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.85 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.85 (нула 
три пет девет две 
точка осем точка 
осем пет) по КККР 

2,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Заповед 
№ 480 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

на гр. Белово с 
площ 293 
кв.м.(двеста 
деветдесет и три 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

439 4977 
13.01.2014 

4977 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.86 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.86 (нула 
три пет девет две 
точка 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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

1,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 481 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

440 4978 
13.01.2014 

4978 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.89 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.89 (нула 
три пет девет две 
точка осем точка 
осем девет) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 7516 
кв.м.(седем хиляди 
петстотин и 
шестнадесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

54,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 482 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

441 4979 
13.01.2014 

4979 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.91 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
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 

  Заповед 
№ 483 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

442 4980 
13.01.2014 

4980 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.94 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.94 (нула 
три пет девет две 
точка осем точка 
девет 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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

5,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 484 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

443 4981 
13.01.2014 

4981 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.95 (нула 

2,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

  Заповед 
№ 485 от 
17.09.2014 



ПИ с идентификатор 
03592.8.95 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
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 
 

444 4982 
13.01.2014 

4982 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.96 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
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 

  Заповед 
№ 456 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

445 4983 
13.01.2014 

4983 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.98 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 

4,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 486 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

446 4984 
13.01.2014 

4984 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.99 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

2,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 487 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

447 4985 
13.01.2014 

4985 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.100 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.100 (нула 
три 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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

8,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 457 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



- ІХ(девета) 

448 4986 
13.01.2014 

4986 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.102 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

19,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 458 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

449 4987 
13.01.2014 

4987 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.104 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

11,80лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 459 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

450 4988 
13.01.2014 

4988 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.107 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.107 (нула 
три пет девет две 
точка осем точка 
едно нула седем) 

19,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Заповед 
№ 462 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

по КККР на гр. 
Белово с площ 
2754 кв.м.(две 
хиляди 
седемстотин 
петдесет и четири 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

451 4989 
13.01.2014 

4989 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.115 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

2,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 488 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

452 4990 
13.01.2014 

4990 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.133 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 

8,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 466 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

453 4991 
13.01.2014 

4991 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.137 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 хиляди 
триста седемдесет 
и три кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

24,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 468 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

454 4992 
13.01.2014 

4992 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.139 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

7,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 469 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



- ІХ(девета) 

455 4993 
13.01.2014 

4993 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.140 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
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 - пасище 
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 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 489 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

456 4994 
13.01.2014 

4994 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.144 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

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 - пасище 
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 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 490 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

457 5013 
21.01.2014 

5013 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Свети 
Спас, ПИ с идентификатор 
03592.6.43 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.43 (нула 
три пет девет две 
точка шест точка 
четири три) по 

40.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Заповед 
№ 491 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

КККР на гр. Белово 
с площ 5015 
кв.м.(пет хиляди и 
петнадесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

458 5016 
21.01.2014 

5016 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Свети 
Спас, ПИ с идентификатор 
03592.6.47 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.6.47 (нула 
три пет девет две 
точка шест точка 
четири седем) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 3530 
кв.м.(три хиляди 
петстотин и 
тридесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
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 

   
 

459 5022 
21.01.2014 

5022 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Сухата 
чешма, ПИ с идентификатор 
03592.4.534 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
062038 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.534 (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
пет три четири) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 1641 
кв.м.(хиляда 
шестстотин 
четиридесет и един 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

90.30 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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IV(четвърта) 

460 5053 
18.02.2014 

5053 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Бела вода, имот № 026099 
от 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 - пасище, 
мера 
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 

  Заповед 
№ 568 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

461 5057 
18.02.2014 

5057 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.1 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

1936.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 440 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

462 5058 
18.02.2014 

5058 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.2 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 

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 

1085.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Заповед 
№ 441 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071002 

кв.м.(сто и петдесет 
хиляди осемстотин 
и единадесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

463 5060 
18.02.2014 

5060 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.5 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 - пасище 
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 

  Заповед 
№ 442 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

464 5061 
18.02.2014 

5061 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.7 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 19 
247 
кв.м.(деветнадесет 
хиляди двеста 
четиридесет и 
седем кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 

123.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 443 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

465 5067 
18.02.2014 

5067 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.15 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071015 

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 
хиляди триста и 
тридесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

194.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 444 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

466 5071 
18.02.2014 

5071 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.21 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 11 357 
кв.м.(единадесет 
хиляди триста 
петдесет и седем 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

81.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 445 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

467 5077 5077 обл. Пазарджик, общ. Поземлен имот с 59.20 лв. Имотът се   Заповед 



18.02.2014 Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.232 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000201 

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 - пасище 
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 

№ 436 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

468 5078 
18.02.2014 

5078 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.235 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000204 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.235 (нула 
три пет девет две 
точка осем точка 
две три пет) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 9 128 
кв.м.(девет хиляди 
сто двадесет и 
осем кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
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 

  Заповед 
№ 439 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

469 5081 
04.03.2014 

5081 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. "Георги Бенковски", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.944 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 

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 

53 621.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

  Заповед 
№ 671 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
е нов акт 
за 



УПИ VII-944, кв. 40 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

кв.м.(две хиляди 
шестстотин 
двадесет и два 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за ниско 
застрояване 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатор 
03592.502.944.1(ну
ла три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет 
четири четири 
точка едно) със 
застроена площ 
177 кв.м.(сто 
седемдесет и 
седем кв.м.)  
Година на 
построяване на 
сградата - 1973 г. 
(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и трета 
г.) 
Предназначение - 
спортна сграда, 
база 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатор 
03592.502.944.2(ну
ла три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет 
четири четири 
точка две) със 
застроена площ 
305 кв.м.(триста и 
пет кв.м.)  
Година на 
построяване на 
сградата - 1973 г. 
(хиляда 

собственост общинска 
собствено
ст № 5352 
от 
03.10.2014 
г. 



деветстотин 
седемдесет и трета 
г.) 

470 5082 
04.03.2014 

5082 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. "Георги Бенковски",  № 
38, ПИ с идентификатор 
03592.502.1515 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ VIIІ, ІХ, кв. 40 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1515 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно пет 
едно пет) по КККР 
на гр. Белово с 
площ 1 047 
кв.м.(хиляда 
четиридесет и 
седем кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за ниско 
застрояване 

8 734.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 670 от 
22.12.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
е нов акт 
за 
общинска 
собствено
ст № 5352 
от 
03.10.2014 
г. 

471 5097 
07.03.2014 

5097 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.42 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 19 380 
кв.м.(деветнадесет 
хиляди триста и 
осемдесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

139.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 446 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

472 5106 
07.03.2014 

5106 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.52 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.52 (нула 
три пет девет две 
точка осем точка 
пет две) по КККР на 
гр. Белово с площ 4 

37.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

  Заповед 
№ 448 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071052 

700 кв.м.(четири 
хиляди и 
седемстотин кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

473 5108 
18.03.2014 

5108 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.54 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 4 568 
кв.м.(четири 
хиляди петстотин 
шестдесет и осем 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
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 

  Заповед 
№ 449 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

474 5112 
18.03.2014 

5112 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.59 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 и 
тридесет и осем 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

259.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 450 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

475 5118 
18.03.2014 

5118 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.66 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 
шестстотин 
четиридесет и 
четири кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
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 

  Заповед 
№ 451 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

476 5120 
18.03.2014 

5120 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.68 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 - пасище 
Категория на 
земята при 

270.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 452 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



неполивни условия 
- ІХ(девета) 

477 5131 
18.03.2014 

5131 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.79 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071079 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.79 (нула 
три пет девет две 
точка осем точка 
седем девет) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 7 123 
кв.м.(седем хиляди 
сто двадесет и три 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

51.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 453 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

478 5135 
04.04.2014 

5135 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.88 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 - пасище 
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 

  Заповед 
№ 454 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

479 5137 
04.04.2014 

5137 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.92 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.92 (нула 
три пет девет две 
точка осем точка 
девет две) по КККР 

53.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Заповед 
№ 455 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 



Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071092 

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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

480 5141 
04.04.2014 

5141 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.105 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 11 247 
кв.м.(единадесет 
хиляди двеста 
четиридесет и 
седем кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
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 

  Заповед 
№ 460 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

481 5142 
04.04.2014 

5142 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.106 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 

38.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 461 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

482 5143 
04.04.2014 

5143 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.109 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 - пасище 
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 

  Заповед 
№ 463 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

483 5147 
04.04.2014 

5147 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.117 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 5 
485 кв.м.(пет 
хиляди 
четиристотин 
осемдесет и пет 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 

35.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 464 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



неполивни условия 
- ІХ(девета) 

484 5154 
04.04.2014 

5154 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.125 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
071125 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.125 (нула 
три пет девет две 
точка осем точка 
едно две пет) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 7 935 
кв.м.(седем хиляди 
деветстотин 
тридесет и пет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

50.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 465 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

485 5159 
04.04.2014 

5159 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.136 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 4 449 
кв.м.(четири 
хиляди 
четиристотин 
четиридесет и 
девет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
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 

  Заповед 
№ 467 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

486 5167 
04.04.2014 

5167 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Яденица, 
ПИ с идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.220 (нула 
три пет девет две 

1.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Заповед 
№ 470 от 
17.09.2014 
г. на кмета 



03592.8.220 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
073007 

точка осем точка 
две две нула) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 225 
кв.м.(двеста 
двадесет и пет 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

на община 
Белово 
 

487 5179 
24.04.2014 

5179 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.231 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000200 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.8.231 (нула 
три пет девет две 
точка осем точка 
две три едно) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 4 383 
кв.м.(четири 
хиляди триста 
осемдесет и три 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IV(девета) 

28.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

488 5181 
24.04.2014 

5181 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Старото 
село, ПИ с идентификатор 
03592.4.712 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000347 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.4.712 (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
седем едно две) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 4 619 
кв.м.(четири 
хиляди шестстотин 
и деветнадесет 

46.20 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 - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- IV(девета) 

489 5200 
15.05.2014 

5200 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.233 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

3 502.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 437 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

490 5201 
15.05.2014 

5201 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Куртово, 
ПИ с идентификатор 
03592.8.234 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
000204 

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 

9 038.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 438 от 
17.09.2014 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

491 5208 
25.08.2014 

5208 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Голямо Белово, 
п.к. 4473, ул. "Юндола", ПИ с 
идентификатор 15802.504.86 
по КККР на Белово, одобрени 
със Заповед №  РД 
-18-34/20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ I-86, кв. 14 по ПУП на с. 
Голямо Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 
15802.504.86(едно 
пет осем нула две 
точка пет нула 
четири точка осем 
шест) по КККР на 
Белово с площ 366 
кв.м.(триста 
шестдесет и шест 
кв.м.). 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
Урбанизирана 
начин на трайно 
ползване: Спортно 
игрище 

878.40 лв. Имотът се 
уъправлява 
от кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

492 5350 
03.10.2014 

5350 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. 
Садовете, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2294 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот 000280 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2294 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
две две девет 
четири) 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 - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI(шеста) 

54.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

493 5351 
03.10.2014 

5351 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище гр. Белово 
с ЕКАТТЕ 03592, м. Корията, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.758 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.758 (нула 
три пет девет две 
точка три точка 
седем пет осем) по 

302.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
044089 

КККР на гр. Белово 
с площ 9 447 
кв.м.(девет хиляда 
четиристотин 
четиридесет и 
седем кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI(шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

494 5352 
03.10.2014 

5352 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. "Георги Бенковски", ПИ с 
идентификатор 03592.502.27 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, бивш 
имот УПИ VII-944, кв. 40 по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г., 
стар идентификатор: 
03592.502.944, 
03592.502.1515 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.27 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две седем) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 3 377 
кв.м.(три хиляди 
триста седемдесет 
и седем кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за 
спортна зала 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатор 
03592.502.27.1(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две седем 
точка едно) със 
застроена площ 
177 кв.м.(сто 
седемдесет и 
седем кв.м.)  
Година на 
построяване на 
сградата - 1973 г. 
(хиляда 

58 255.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



деветстотин 
седемдесет и трета 
г.) 
Предназначение - 
спортна сграда, 
база 
Масивна сграда - 
1(един) етаж с 
идентификатор 
03592.502.27.2(нул
а три пет девет две 
точка пет нула две 
точка две седем 
точка две) със 
застроена площ 
305 кв.м.(триста и 
пет кв.м.)  
Година на 
построяване на 
сградата - 1973 г. 
(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и трета 
г.) 

495 5356 
29.12.2014 

5356 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Райчова могила, имот № 
000107 по КВС 

Имот № 000107 
(нула нула нула 
едно нула седем) с 
площ 18.319 дка 
(осемнадесет  
хиляди триста и 
деветнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

616,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

496 5357 
29.12.2014 

5357 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Райчова могила, имот № 
000114 по КВС 

Имот № 000114 
(нула нула нула 
едно едно четири) с 
площ 43.847 дка 
(четиридесет и три 
хиляди осемстотин 
четиридесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 

1753,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
- VІ (шеста) 

497 5358 
29.12.2014 

5358 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Райчова могила, имот № 
000115 по КВС 

Имот № 000115 
(нула нула нула 
едно едно пет) с 
площ 20.279 дка 
(двадесет хиляди 
двеста седемдесет 
и девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

63,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

498 5359 
29.12.2014 

5359 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 
,м.Райчова могила, имот № 
000122 по КВС 

Имот № 000122 
(нула нула нула 
едно две две) с 
площ 16.623 дка 
(шестнадесет 
хиляди шестотин 
двадесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  VІ (шеста) 

558,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

499 5360 
29.12.2014 

5360 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м. Бора, имот № 000134 по 
КВС 

Имот № 000134 
(нула нула нула 
едно три четири) с 
площ 1.096 дка 
(хиляда деветдесет 
и шест кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

36,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

500 5361 
29.12.2014 

5361 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Бора , имот № 000136 по 
КВС 

Имот № 000136 
(нула нула нула 
едно три шест) с 
площ 9.362 дка 
(девет хиляди 
триста шестдесет и 
два кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - гробище 

314,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

собственост 

501 5362 
29.12.2014 

5362 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Соколова могила , имот № 
000145 по КВС 

Имот № 000145 
(нула нула нула 
едно четири пет) с 
площ 13.733 дка 
(тринадесет хиляди 
седемстотин 
тридесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

126,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

502 5363 
29.12.2014 

5363 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Белуите, имот № 000175 
по КВС 

Имот № 000175 
(нула нула нула 
едно седем пет) с 
площ 4.133 дка 
(четири хиляди сто 
тридесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

105,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

503 5364 
29.12.2014 

5364 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 
,м.Кутловец, имот № 003028 
по КВС 

Имот № 003028 
(нула нула три нула 
две осем) с площ 
14.327 дка 
(четиринадесет 
хиляди триста 
двадесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

80,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

504 5365 
29.12.2014 

5365 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 

Имот № 004009 
(нула нула четири 
нула нула девет) с 

31,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Дуневи падини, имот № 
004009 по КВС 

площ 5.694 дка (пет 
хиляди шестотин 
деветдесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

505 5366 
29.12.2014 

5366 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Ганчовица, имот № 005026 
по КВС 

Имот № 005026 
(нула нула пет нула 
две шест) с площ 
0.815 дка 
(осемстотин и 
петнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

506 5367 
29.12.2014 

5367 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица  с ЕКАТТЕ 14163 , 
м.Устето, имот № 000027 по 
КВС 

Имот № 000027 
(нула нула нула 
нула две седем) с 
площ 3.135 дка (три 
хиляди сто 
тридесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VI(шеста) 

90.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

507 5368 
29.12.2014 

5368 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Свирчовец, имот № 007034 
по КВС 

Имот № 007034 
(нула нула седем 
нула три четири) с 
площ 10.642 дка 
(десет хиляди 
шестотин 
четиридесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
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 

   
 



508 5369 
29.12.2014 

5369 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Свирчовец, имот № 007035 
по КВС 

Имот № 007035 
(нула нула седем 
нула три пет) с 
площ 1.329 дка 
(хиляда триста 
двадесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

509 5370 
29.12.2014 

5370 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Червената нива, имот № 
012057  по КВС 

Имот № 012057 
(нула едно две 
нула пет седем) с 
площ 1.117 дка 
(хиляда сто и 
седемнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

9,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

510 5371 
29.12.2014 

5371 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Влакьорниче, имот № 
017022  по КВС 

Имот № 017022 
(нула едно седем 
нула две две) с 
площ 0.775 дка 
(седемстотин 
седемдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

31,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

511 5372 
29.12.2014 

5372 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Кавака, имот № 034009  по 
КВС 

Имот № 034009 
(нула три четири 
нула нула девет) с 
площ 0.399 дка 
(триста деветдесет 
и девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 

5,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

собственост 

512 5375 
29.12.2014 

5375 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Големия шумак, имот № 
039041  по КВС 

Имот № 039041 
(нула три девет 
нула четири едно) с 
площ 0.497 дка 
(четиристотин 
деветдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

4,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

513 5376 
29.12.2014 

5376 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Големия шумак, имот № 
039065  по КВС 

Имот № 039065 
(нула три девет 
нула шест пет) с 
площ 12.842 дка 
(дванадесет 
хиляди осемстотин 
четиридесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ(шеста) 

472,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

514 5377 
29.12.2014 

5377 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Делика, имот № 039075  по 
КВС 

Имот № 039075 
(нула три девет 
нула седем пет) с 
площ 2.016 дка (две 
хиляди и 
шестнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
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 

   
 

515 5378 
29.12.2014 

5378 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Големия шумак, имот № 
039086  по КВС 

Имот № 039086 
(нула три девет 
нула осем шест) с 
площ 1.355 дка 
(хиляда триста 
петдесет и пет 
кв.м.). 

4,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   
 



Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

516 5379 
29.12.2014 

5379 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Върха, имот № 040032  по 
КВС 

Имот № 040032 
(нула четири нула 
нула три две) с 
площ 29.621 дка 
(двадесет и девет 
хиляди шестотин 
двадесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

995,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

517 5380 
29.12.2014 

5380 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Върха, имот № 040036  по 
КВС 

Имот № 040036 
(нула четири нула 
нула три шест) с 
площ 1.530 дка 
(хиляда петстотин 
и тридесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

518 5381 
29.12.2014 

5381 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Върха, имот № 040047  по 
КВС 

Имот № 040047 
(нула четири нула 
нула четири седем) 
с площ 18.106 дка 
(осемнадесет 
хиляди сто и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

152,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

519 5382 
29.12.2014 

5382 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м.Луковец, имот № 040061  

Имот № 040061 
(нула четири нула 
нула шест едно) с 
площ 13.252 дка 

111,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



по КВС (тринадесет хиляди 
двеста петдесет и 
два кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

520 5383 
29.12.2014 

5383 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Нерезето, имот №042020  
по КВС 

Имот № 042020 
(нула четири 
двенула две нула) с 
площ 2.137 дка (две 
хиляди сто 
тридесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

34,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

521 5384 
29.12.2014 

5384 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Гушлева чешма, имот 
№043003  по КВС 

Имот № 043003 
(нула четири три 
нула нула три) с 
площ 5.616 дка (пет 
хиляди шестотин и 
шестнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

90,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

522 5385 
29.12.2014 

5385 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Нерезето, имот №044006  
по КВС 

Имот № 044006 
(нула четири 
четири нула нула 
шест) с площ 
20.238 дка 
(двадесет хиляди 
двеста тридесест и 
осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   пасище 
с храсти 
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 

   
 



523 5386 
29.12.2014 

5386 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Валога, имот №044021  по 
КВС 

Имот № 044021 
(нула четири 
четири нула две  
едно) с площ 0.544 
дка (петстотин 
четиридесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
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 

   
 

524 5387 
29.12.2014 

5387 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Кривата нива, имот 
№044036  по КВС 

Имот № 044036 
(нула четири 
четири нула три 
шест) с площ 3.593 
дка (три хиляди 
петстотин 
деветдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -    храсти 
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 

   
 

525 5388 
29.12.2014 

5388 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414, 
м.Локовите, имот №045054  
по КВС 

Имот № 045054 
(нула четири пет 
нула пет четири) с 
площ 11.055 дка 
(единадесет 
хиляди петдесет и 
пет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

406,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

526 5389 
29.12.2014 

5389 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковица, имот № 000096 
по КВС 

Имот № 000096 
(нула нула нула 
нула девет шест) с 
площ 0.629 дка 
(шестотин 
двадесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 

31,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



земята при 
неполиени условия 
-IV (четвърта) 

527 5390 
29.12.2014 

5390 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 000155 
по КВС 

Имот № 000155 
(нула нула нула 
едно пет пет) с 
площ 11.107 дка 
(единадесет 
хиляди сто и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
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 
общинска 
собственост 

   
 

528 5391 
29.12.2014 

5391 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
000171 по КВС 

Имот № 000171 
(нула нула нула 
едно седем едно) с 
площ 1.636 дка 
(хиляда шестотин 
тридесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - 
др.селскост.т. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- (шеста) 

65,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

529 5392 
29.12.2014 

5392 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орляк, имот № 000468 по 
КВС 

Имот № 000468 
(нула нула нула 
четири шест осем) 
с площ 2.360 дка 
(две хиляди триста 
и шестдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

23,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

530 5393 
29.12.2014 

5393 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Методин, имот № 000469 
по КВС 

Имот № 000469 
(нула нула нула 
четири шест девет) 
с площ 5.137 дка 
(пет хиляди сто 
тридесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 

41,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

531 5394 
29.12.2014 

5394 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковица, имот № 000482 
по КВС 

Имот № 000482 
(нула нула нула 
четири осем две) с 
площ 9.048 дка 
(девет хиляди 
четиридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

361,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

532 5395 
29.12.2014 

5395 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Джуров рог, имот № 
000485 по КВС 

Имот № 000485 
(нула нула нула 
четири осем пет) с 
площ 8.224 дка 
(осем хиляди 
двеста двадесет и  
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

263,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

533 5396 
29.12.2014 

5396 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Марков камък, имот № 
000494 по КВС 

Имот № 000494 
(нула нула нула 
четири девет 
четири) с площ 
15.978 дка 
(петнадесет хиляди 
деветстотин 
седемдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

588,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

534 5397 
29.12.2014 

5397 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 

Имот № 095055 
(нула девет пет 
нула пет пет) с 
площ 0.506 дка 

4,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



095055 по КВС (петстотин и шест  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

535 5398 
29.12.2014 

5398 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
000548 по КВС 

Имот № 000548 
(нула нула нула пет 
четири осем) с 
площ 2.796 дка (две 
хиляди 
седемстотин  
деветдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

111,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

536 5399 
29.12.2014 

5399 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
000549 по КВС 

Имот № 000549 
(нула нула нула пет 
четири девет) с 
площ 8.807 дка 
(осем хиляди 
осемстотин и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-VІ (шеста) 

380,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

537 5400 
29.12.2014 

5400 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
000565 по КВС 

Имот № 000565 
(нула нула нула пет 
шест пет) с площ 
8.465 дка (осем 
хиляди 
четиристотин 
шестдесет и пет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

311,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

538 5401 5401 обл. Пазарджик, общ. Имот № 000580 432,90 лв. Имотът се    



29.12.2014 Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Поличката, имот № 000580 
по КВС 

(нула нула нула пет 
осем нула) с площ 
10.823 дка (десет 
хиляди осемстотин 
двадесет и три  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
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 

 

539 5402 
29.12.2014 

5402 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 000581 по 
КВС 

Имот № 000581 
(нула нула нула пет 
осем едно) с площ 
13.783 дка 
(тринадесет хиляди 
седемстотин 
осемдесет и три  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

507,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

540 5403 
29.12.2014 

5403 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 000582 по 
КВС 

Имот № 000582 
(нула нула нула пет 
осем две) с площ 
0.844 дка 
(осемстотин 
четиридесет  и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ(осма) 

13,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

541 5404 
29.12.2014 

5404 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
000583 по КВС 

Имот № 000583 
(нула нула нула пет 
осем три) с площ 
1.011 дка (хиляда и 
единадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ(осма) 

16,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



542 5405 
29.12.2014 

5405 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
000608 по КВС 

Имот № 000608 
(нула нула нула 
шестнула осем) с 
площ 0.364 дка 
(триста шестдесет 
и четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

12,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

543 5406 
29.12.2014 

5406 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
000611 по КВС 

Имот № 000611 
(нула нула нула 
шест едно едно) с 
площ 0.715 дка 
(седемстотин и 
петнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

22,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

544 5407 
29.12.2014 

5407 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Хайдушка касапница, имот 
№ 000633 по КВС 

Имот № 000633 
(нула нула нула 
шест три три) с 
площ 7.543 дка 
(седем хиляди 
петстотин 
четиридесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
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 

   
 

545 5408 
29.12.2014 

5408 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Хайдушка касапница, имот 
№ 000635 по КВС 

Имот № 000635 
(нула нула нула 
шест три пет) с 
площ 1.081 дка 
(хиляда осемдесет 
и един кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

9,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- ІХ (девета) 

546 5409 
29.12.2014 

5409 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горни лъки, имот № 
011015 по КВС 

Имот № 011015 
(нула едно едно 
нула едно пет) с 
площ 0.715 дка 
(седемстотин и 
петнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

26,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

547 5410 
29.12.2014 

5410 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 019004 по 
КВС 

Имот № 019004 
(нула едно девет 
нула нула четири) с 
площ 4.819 дка 
(четири хиляди 
осемстотин и 
деветнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

77,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

548 5411 
29.12.2014 

5411 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Валово лозе, имот № 
020003 по КВС 

Имот № 020003 
(нула две нула нула 
нула три) с площ 
1.530 дка (хиляда 
петстотин и 
тридесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

549 5412 
29.12.2014 

5412 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Валово лозе, имот № 
020008 по КВС 

Имот № 020008 
(нула две нула нула 
нула осем) с площ 
3.020 дка (три 
хиляди и двадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

30,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- ІХ (девета) 

550 5413 
29.12.2014 

5413 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковица, имот № 026009 
по КВС 

Имот № 026009 
(нула две шест 
нула нула девет) с 
площ 0.761 дка 
(седемстотин 
шестдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

551 5414 
29.12.2014 

5414 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковица, имот № 026024 
по КВС 

Имот № 026024 
(нула две шест 
нула две четири) с 
площ 1.402 дка 
(хиляда 
четиристотин и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

70,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

552 5415 
29.12.2014 

5415 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
031008 по КВС 

Имот № 031008 
(нула три едно нула 
нула осем) с площ 
0.063 дка 
(шестсдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

2,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

553 5416 
29.12.2014 

5416 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041007 
по КВС 

Имот № 041007 
(нула четири едно 
нула нула седем) с 
площ 1.761 дка 
(хиляда 
седемстотин 
шестдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 

64,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

554 5417 
29.12.2014 

5417 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Палущица, имот № 041021 
по КВС 

Имот № 041021 
(нула четири едно 
нула две едно) с 
площ 0.782 дка 
(седемстотин 
осемдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

28,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

555 5418 
29.12.2014 

5418 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Чистача, имот № 043007 по 
КВС 

Имот № 043007 
(нула четири три 
нула нула седем) с 
площ 2.989 дка (две 
хиляди 
деветстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

48,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

556 5419 
29.12.2014 

5419 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Горен друм, имот № 
045001 по КВС 

Имот № 045001 
(нула четири пет 
нула нула едно) с 
площ 1.207 дка 
(хиляда двеста и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

557 5420 
29.12.2014 

5420 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долни лаки, имот № 
054017 по КВС 

Имот № 054017 
(нула пет четири 
нула едно седем) с 
площ 0.577 дка 
(петстотин 
седемдесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 

5,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

558 5421 
29.12.2014 

5421 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долни лаки, имот № 
054020 по КВС 

Имот № 054020 
(нула пет четири 
нула две нула) с 
площ 0.778 дка 
(седемстотин 
седемдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

7,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

559 5422 
29.12.2014 

5422 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Митрово ниве, имот № 
064008 по КВС 

Имот № 064008 
(нула шест четири 
нула нула осем) с 
площ 1.496 дка 
(хиляда 
четиристотин 
деветдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

58,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

560 5423 
29.12.2014 

5423 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Орляк, имот № 087073 по 
КВС 

Имот № 087073 
(нула осем седем 
нула седем три) с 
площ 1.392 дка 
(хиляда триста 
деветдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

561 5424 
29.12.2014 

5424 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095047 по КВС 

Имот № 095047 
(нула девет пет 
нула четири седем) 
с площ 1.623 дка 
(хиляда шестотин 

14,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



двадесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

562 5425 
29.12.2014 

5425 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095049 по КВС 

Имот № 095049 
(нула девет пет 
нула четири девет) 
с площ 1.379 дка 
(хиляда триста 
седемдесет и девет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

563 5426 
29.12.2014 

5426 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095052 по КВС 

Имот № 095052 
(нула девет пет 
нула пет две) с 
площ 0.346 дка 
(триста 
четиридесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

3,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

564 5427 
29.12.2014 

5427 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Раковичко бърдо, имот № 
095053 по КВС 

Имот № 095053 
(нула девет пет 
нула пет три) с 
площ 0.647 дка 
(шестотин 
четиридесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

565 5428 
29.12.2014 

5428 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 

Имот № 095054 
(нула девет пет 
нула пет четири) с 

7,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Раковичко бърдо, имот № 
095054 по КВС 

площ 0.843 дка 
(осемстотин 
четиридесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

566 5429 
29.12.2014 

5429 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Долно селище, имот № 
034010 от КВС 

Имот № 034010 
(нула три четири 
нула едно нула) с 
площ 12.255 дка 
(дванадесет 
хиляди двеста 
петдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

46,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

567 5430 
29.12.2014 

5430 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Горно селище, имот № 
000057 от КВС 

Имот № 000057 
(нула нула нула 
нула пет седем) с 
площ 29.137 дка 
(двадесет и девет 
хиляди сто 
тридесет и седем  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

91,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

568 5431 
29.12.2014 

5431 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Горно селище, имот № 
000058 от КВС 

Имот № 000058 
(нула нула нула 
нула пет осем) с 
площ 1.196 дка ( 
хиляда сто 
деветдесет и шест  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

3,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- Х (десета) 

569 5432 
29.12.2014 

5432 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото, имот № 
000072 от КВС 

Имот № 000072 
(нула нула нула 
нула седем две) с 
площ 0.293 дка ( 
двеста деветдесет 
и три  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория 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 

   
 

570 5433 
29.12.2014 

5433 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото, имот № 
000073 от КВС 

Имот № 000073 
(нула нула нула 
нула седем три) с 
площ 1.321 дка ( 
хиляда триста 
двадесет и един  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория при 
неполивни условия 
- V(пета) 

59,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

571 5434 
29.12.2014 

5434 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото, имот № 
000075 от КВС 

Имот № 000075 
(нула нула нула 
нула седем пет) с 
площ 0.248 дка 
(двеста 
четиридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория при 
неполивни условия 
- ІV(четвърта) 

14,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

572 5435 
29.12.2014 

5435 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Койлото, имот № 000161 от 
КВС 

Имот № 000161 
(нула нула нула 
едно шест едно) с 
площ 10.277 дка 
(десет хиляди 
двеста седемдесет 
и седем кв.м) 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

32,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

573 5436 5436 обл. Пазарджик, общ. Имот № 001007 252,30 лв. Имотът се    



29.12.2014 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Чални дол, имот № 001007 
от КВС 

(нула нула едно 
нула нула седем) с 
площ 9.242 дка 
(девет хиляди 
двеста четиридесет 
и два кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
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 

 

574 5437 
29.12.2014 

5437 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Тръстиково дере, имот № 
004001 от КВС 

Имот № 004001 
(нула нула четири 
нула нула едно) с 
площ 0.251 дка 
(двеста петдесет и 
един кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

575 5438 
28.11.2014 

5438 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Тръстиково дере, имот № 
004008 от КВС 

Имот № 004008 
(нула нула четири 
нула нула осем ) с 
площ 7.955 дка 
(седем хиляди 
деветстотин 
петдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V(пета) 

248,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

576 5439 
29.12.2014 

5439 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Тръстиково дере, имот № 
004033 от КВС 

Имот № 004033 
(нула нула четири 
нула три три ) с 
площ 2.717 дка (две 
хиляди 
седемстотин и 
седемнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 

6,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
- Х(десета) 

577 5440 
29.12.2014 

5440 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м. Тръстиково дере, имот № 
004053 от КВС 

Имот № 004053 
(нула нула четири 
нула пет три ) с 
площ 5.726 дка (пет 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

13,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

578 5441 
29.12.2014 

5441 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 004076 
от КВС 

Имот № 004076 
(нула нула четири 
нула седем шест ) с 
площ 10.528 дка 
(десет хиляди 
петстотин двадесет 
и осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

369,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

579 5442 
29.12.2014 

5442 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Чални дол, имот № 005003 
от КВС 

Имот № 005003 
(нула нула пет нула 
нула три ) с площ 
40.088 дка 
(четиридесет 
хиляди осемдесет и 
осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

108,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

580 5443 
29.12.2014 

5443 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 008038 
от КВС 

Имот № 008038 
(нула нула осем 
нула три осем ) с 
площ 20.055 дка 
(двадесет хиляди 
педесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 

54,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

общинска 
собственост 

581 5444 
29.12.2014 

5444 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Чални дол, имот № 010004 
от КВС 

Имот № 010004 
(нула едно нула 
нула нула четири ) 
с площ 4.673 дка 
(четири хиляди 
шестотин 
седемдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

164,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

582 5445 
29.12.2014 

5445 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Маргов бозалък, имот № 
010018 от КВС 

Имот № 010018 
(нула едно нула 
нула едно осем ) с 
площ 0.822 дка 
(осемстотин и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

583 5446 
29.12.2014 

5446 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Гайтаница, имот № 010020 
от КВС 

Имот № 010020 
(нула едно нула 
нула две нула ) с 
площ 12.396 дка 
(дванадесет 
хиляди триста 
деветдесет и шест  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

33,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

584 5447 
29.12.2014 

5447 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Маргов бозалък, имот № 
010028 от КВС 

Имот № 010028 
(нула едно нула 
нула две осем ) с 
площ 4.421 дка 
(четири хиляди 

11,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



четиристотин 
двадесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

585 5448 
29.12.2014 

5448 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 010032 
от КВС 

Имот № 010032 
(нула едно нула 
нула три две ) с 
площ 5.058 дка (пет 
хиляди петдесет и 
осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

13,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

586 5449 
29.12.2014 

5449 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 010050 
от КВС 

Имот № 010050 
(нула едно нула 
нула пет нула ) с 
площ 0.891 дка 
(осемстотин 
деветдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

31,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

587 5450 
29.12.2014 

5450 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 010057 
от КВС 

Имот № 010057 
(нула едно нула 
нула пет седем ) с 
площ 0.673 дка 
(шестотин 
седемдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

1,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

588 5451 
29.12.2014 

5451 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 

Имот № 010073 
(нула едно нула 
нула  седем три ) с 

47,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Серевица, имот № 010073 
от КВС 

площ 17.629 дка ( 
седемнадесет 
хиляди шестотин 
двадесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

589 5452 
29.12.2014 

5452 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Серевица, имот № 010085 
от КВС 

Имот № 010085 
(нула едно нула 
нула осем пет) с 
площ 10.046 дка 
(десет хиляди 
четиридесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

391,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

590 5453 
29.12.2014 

5453 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Тръстиково дере, имот № 
011001 от КВС 

Имот № 011001 
(нула едно едно 
нула нула едно) с 
площ 1.477 дка 
(хиляда 
четиристотин 
седемдесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

4,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

591 5454 
29.12.2014 

5454 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011024 
от КВС 

Имот № 011024 
(нула едно едно 
нула две четири) с 
площ 1.265 дка 
(хиляда двеста 
шестдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

39,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- V (пета) 

592 5455 
29.12.2014 

5455 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011034 
от КВС 

Имот № 011034 
(нула едно едно 
нула три четири) с 
площ 0.205 дка 
(двеста и пет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

7,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

593 5456 
29.12.2014 

5456 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 011052 
от КВС 

Имот № 011052 
(нула едно едно 
нула пет две) с 
площ 0.700 дка 
(седемстотин 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

24,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

594 5457 
29.12.2014 

5457 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Геренето, имот № 012003 
от КВС 

Имот № 012003 
(нула едно две 
нула нула три) с 
площ 1.995 дка 
(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

70,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

595 5458 
29.12.2014 

5458 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Базака, имот № 013006 от 
КВС 

Имот № 013006 
(нула едно три нула 
нула шест) с площ 
0.498 дка 
(четиристотин 
деветдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

17,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- V (пета) 

596 5459 
29.12.2014 

5459 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Базака, имот № 013027 от 
КВС 

Имот № 013027 
(нула едно три нула 
две седем) с площ 
4.616 дка (четири 
хиляди шестотин и 
шестнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

12,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

597 5460 
29.12.2014 

5460 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Поличката, имот № 014004 
от КВС 

Имот № 014004 
(нула едно четири 
нула нула четири) с 
площ 4.211 дка 
(четири хиляди 
двеста и 
единадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

147,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

598 5461 
29.12.2014 

5461 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Поличката, имот № 014019 
от КВС 

Имот № 014019 
(нула едно четири 
нула едно девет) с 
площ 1.233 дка 
(хиляда двеста 
тридесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

9,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

599 5462 
29.12.2014 

5462 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Устето, имот № 015011 от 
КВС 

Имот № 015011 
(нула едно пет нула 
едно едно) с площ 
9.254 дка (девет 
хиляди двеста 
педесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 

27,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
- Х (десета) 

600 5463 
29.12.2014 

5463 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Устето, имот № 015019 от 
КВС 

Имот № 015019 
(нула едно пет нула 
едно девет) с площ 
4.851 дка (четири 
хиляди осемстотин  
педесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

13,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

601 5464 
29.12.2014 

5464 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Устето, имот № 015034 от 
КВС 

Имот № 015034 
(нула едно пет нула 
три четири) с площ 
3.283 дка (три 
хиляди двеста 
осемдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

115,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

602 5465 
29.12.2014 

5465 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Друма, имот № 016001 от 
КВС 

Имот № 016001 
(нула едно шест 
нула нула едно) с 
площ 1.385 дка 
(хиляда триста 
осемдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

48,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

603 5466 
29.12.2014 

5466 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.лещето, имот № 016028 от 
КВС 

Имот № 016028 
(нула едно шест 
нула две осем) с 
площ 1.647 дка 
(хиляда шестотин 
четиридесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 

57,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

собственост 

604 5467 
29.12.2014 

5467 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Друма, имот № 016044 от 
КВС 

Имот № 016044 
(нула едно шест 
нула четири 
четири) с площ 
15.604 дка 
(петнадесет хиляди 
шестотин и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

608,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

605 5468 
29.12.2014 

5468 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Друма, имот № 017001 от 
КВС 

Имот № 017001 
(нула едно седем 
нула нула едно) с 
площ 1.193 дка 
(хиляда сто 
деветдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

41,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

606 5469 
29.12.2014 

5469 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Малкия друм, имот № 
019010 от КВС 

Имот № 019010 
(нула едно девет 
нула едно нула) с 
площ 31.472 дка 
(тридесет хиляди 
четиристотин 
седемдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

85,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

607 5470 
29.12.2014 

5470 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Лещето, имот № 020003 от 

Имот № 020003 
(нула две нула нула 
нула три ) с площ 
24.249 дка 

851,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



КВС (двадесет и четири 
хиляди двеста 
четиридесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти  
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

608 5471 
29.12.2014 

5471 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Каракас, имот № 020010 от 
КВС 

Имот № 020010 
(нула две нула нула 
едно нула ) с площ 
3.113 дка (три 
хиляди сто и 
тринадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти  
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 

   
 

609 5472 
29.12.2014 

5472 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Каракас, имот № 020013 от 
КВС 

Имот № 020013 
(нула две нула нула 
едно три ) с площ 
9.386 дка (девет 
хиляди триста 
осемдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти  
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 

   
 

610 5473 
29.12.2014 

5473 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Райково бърдо, имот № 
021009 от КВС 

Имот № 021009 
(нула две едно 
нула нула девет) с 
площ 2.570 дка (две 
хиляди петстотин и 
седемдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти  
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 

   
 



611 5474 
29.12.2014 

5474 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Мрково орниче, имот № 
021032 от КВС 

Имот № 021032 
(нула две едно 
нула три две) с 
площ 5.780 дка (пет 
хиляди 
седемдстотин и 
осемдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти  
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

48,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

612 5475 
29.12.2014 

5475 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш, имот № 021035 от 
КВС 

Имот № 021035 
(нула две едно 
нула три пет) с 
площ 1.659 дка 
(хиляда шестотин 
петдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти  
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 

   
 

613 5476 
29.12.2014 

5476 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Райково бърдо, имот № 
021037 от КВС 

Имот № 021037 
(нула две едно 
нула три седем) с 
площ 1.617 дка 
(хиляда шестотин и 
седемнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти  
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 

   
 

614 5477 
29.12.2014 

5477 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Сената, имот № 051001 от 
КВС 

Имот № 051001 
(нула пет едно нула 
нула едно) с площ 
2.436 дка (две 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  

7,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



гробище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

615 5478 
29.12.2014 

5478 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Марково орниче, имот № 
021041 от КВС 

Имот № 021041 
(нула две едно 
нула четири едно) с 
площ 0.919 дка 
(деветстотин и 
деветнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти  
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

48,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

616 5479 
29.12.2014 

5479 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Раклеш, имот № 021045 от 
КВС 

Имот № 021045 
(нула две едно 
нула четири пет) с 
площ 0.662 дка 
(шестотин 
шестдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти  
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

4,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

617 5480 
29.12.2014 

5480 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Марково орниче, имот № 
021075 от КВС 

Имот № 021075 
(нула две едно 
нула седем пет) с 
площ 4.809 дка 
(четири хиляди 
осемстотин и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти  
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

252,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

618 5481 
29.12.2014 

5481 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Марково орниче, имот № 
021083 от КВС 

Имот № 021083 
(нула две едно 
нула осем три) с 
площ 7.603 дка 
(седем хиляди 
шестотин и три 

63,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти  
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

619 5482 
29.12.2014 

5482 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Марково орниче, имот № 
021101 от КВС 

Имот № 021101 
(нула две едно 
едно нула едно) с 
площ 6.528 дка 
(шест хиляди 
петстотин двадесет 
и осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти  
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

342,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

620 5483 
29.12.2014 

5483 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Камениче, имот № 022007 
от КВС 

Имот № 022007 
(нула две две нула 
нула седем) с площ 
1.008 дка (хиляда и 
осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти  
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

35,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

621 5484 
29.12.2014 

5484 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Камениче, имот № 022008 
от КВС 

Имот № 022008 
(нула две две нула 
нула осем) с площ 
0.262 дка (двеста 
шестдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти  
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

11,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

622 5485 
29.12.2014 

5485 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Здравеца, имот № 022054 
от КВС 

Имот № 022054 
(нула две две нула 
пет четири) с площ 
0.757 дка 
(седемстотин 
петдесет и седем 

34,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти  
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

623 5486 
29.12.2014 

5486 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото, имот № 
026043 от КВС 

Имот № 026043 
(нула две шест 
нула четири три) с 
площ 0.987 дка 
(деветстотин 
осемдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

3,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

624 5487 
29.12.2014 

5487 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото, имот № 
026062 от КВС 

Имот № 026062 
(нула две шест 
нула шест две) с 
площ 1.961 дка 
(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и един  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

122,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

625 5488 
29.12.2014 

5488 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Бела вода, имот № 026084 
от КВС 

Имот № 026084 
(нула две шест 
нула осем четири) с 
площ 1.291 дка 
(хиляда двеста 
деветдесет и един  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

67,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

626 5489 
29.12.2014 

5489 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 

Имот № 029030 
(нула две девет 
нула три нула) с 

5,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Сената, имот № 029030 от 
КВС 

площ 0.355 дка 
(триста петдесет и 
пет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

627 5490 
29.12.2014 

5490 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Сената, имот № 029032 от 
КВС 

Имот № 029032 
(нула две девет 
нула три две) с 
площ 1.081 дка 
(хиляда осемдесет 
и един кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

15,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

628 5491 
29.12.2014 

5491 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол, имот № 030053 
от КВС 

Имот № 030053 
(нула три нула нула 
пет три) с площ 
0.058 дка (петдесет 
и осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

2,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

629 5492 
29.12.2014 

5492 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол, имот № 030098 
от КВС 

Имот № 030098 
(нула три нула нула 
девет осем) с площ 
0.266 дка (двеста 
шестдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

10,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

630 5493 
29.12.2014 

5493 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Белов дол, имот № 030119 
от КВС 

Имот № 030119 
(нула три нула  
едно едно девет) с 
площ 0.299 дка 
(двеста деветдесет 
и девет кв.м.). 

12,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

631 5494 
29.12.2014 

5494 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Малък чифлик, имот № 
032001 от КВС 

Имот № 032001 
(нула три две нула 
нула едно) с площ 
2.821 дка (две 
хиляди осемстотин 
двадесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

632 5495 
29.12.2014 

5495 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Долно селище, имот № 
034004 от КВС 

Имот № 034004 
(нула три четири 
нула нула четири) с 
площ 8.394 дка 
(осем хиляди 
триста деветдесет 
и четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

481,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

633 5496 
29.12.2014 

5496 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Кръста, имот № 034041 от 
КВС 

Имот № 034041 
(нула три четири 
нула четири едно) с 
площ 1.167 дка 
(хиляда сто 
шестдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

17,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

634 5497 
29.12.2014 

5497 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Кръста, имот № 034045 от 
КВС 

Имот № 034045 
(нула три четири 
нула четири пет) с 
площ 0.220 дка 
(двеста и двадесет 

3,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

635 5498 
29.12.2014 

5498 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Кръста, имот № 034060 от 
КВС 

Имот № 034060 
(нула три четири 
нула шест нула) с 
площ 1.901 дка 
(хиляда 
деветстотин и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

27,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

636 5499 
29.12.2014 

5499 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Кръста, имот № 034065 от 
КВС 

Имот № 034065 
(нула три четири 
нула шест пет) с 
площ 4.582 дка 
(четири хиляди 
петстотин 
осемдесет и два  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

38,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

637 5500 
29.12.2014 

5500 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037060 от КВС 

Имот № 037060 
(нула три седем 
нула шест нула) с 
площ 7.635 дка 
(седем хиляди 
шестотин тридесет 
и пет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с  храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

638 5501 5501 обл. Пазарджик, общ. Имот № 037061 9,70 лв. Имотът се    



29.12.2014 Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Голямо усое, имот № 
037061 от КВС 

(нула три седем 
нула шест едно) с 
площ 1.514 дка 
(хиляда петстотин 
и четиринадесет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

 

639 5502 
29.12.2014 

5502 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Край селото, имот № 
038004 от КВС 

Имот № 038004 
(нула три осем нула 
нула четири) с 
площ 15.619 дка 
(петнадесет хиляди 
шестотин и 
деветнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

538,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

640 5503 
29.12.2014 

5503 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пал пал, имот № 038019 от 
КВС 

Имот № 038019 
(нула три осем нула 
едно девет) с площ 
0.489 дка 
(четиристотин 
осемедесет и  
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

641 5504 
29.12.2014 

5504 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пал пал, имот № 038022 от 
КВС 

Имот № 038022 
(нула три осем нула 
две две) с площ 
6.149 дка (шест 
хиляди сто 
четиридесет и  
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 

19,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
- Х (десета) 

642 5505 
29.12.2014 

5505 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Пал пал, имот № 038027 от 
КВС 

Имот № 038027 
(нула три осем нула 
две седем) с площ 
0.129 дка (сто 
двадесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

1,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

643 5506 
29.12.2014 

5506 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Смръдльо, имот № 039065 
от КВС 

Имот № 039065 
(нула три девет 
нула шест пет) с 
площ 0.784 дка 
(седемстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

644 5507 
29.12.2014 

5507 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дръндарица, имот № 
040014 от КВС 

Имот № 040014 
(нула четири нула 
нула едно четири)  
с площ 3.521 дка 
(три хиляди 
петстотин двадесет 
и един  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

10,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

645 5508 
29.12.2014 

5508 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Ленище, имот № 042021 от 
КВС 

Имот № 042021 
(нула четири две 
нула две едно) с 
площ 0.860 дка 
(осемстотин и 
шестдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 

5,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
- ІХ (девета) 

646 5509 
29.12.2014 

5509 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дълбочица, имот № 
000172 от КВС 

Имот № 000172 
(нула нула нула 
едно седем две) с 
площ 6.649 дка 
(шест хиляди 
шестотин 
четиридесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

22,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

647 5510 
29.12.2014 

5510 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Сената, имот № 000183 от 
КВС 

Имот № 000183 
(нула нула нула 
едно осем три) с 
площ 3.701 дка (три 
хиляди 
седемстотин и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

10,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

648 5511 
29.12.2014 

5511 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
м.Дълбочица, имот № 
000184 от КВС 

Имот № 000184 
(нула нула нула 
едно осем четири) с 
площ 1.462 дка 
(хиляда 
четиристотин 
шестдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

4,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

649 5512 
12.02.2015 

5512 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Менекьово с ЕКАТТЕ 
47812, м.Кавъклъка, имот № 
026036 от КВС 

Имот № 026036 
(нула две шест 
нула три шест) с 
площ 1.344 дка 
(хиляда триста 
четиридесет и 
четири кв.м.). 

54,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   
 



Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

Закона за 
общинска 
собственост 

650 5513 
12.02.2015 

5513 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Славен кръст, имот № 
042066 от КВС 

Имот № 042066 
(нула четири две 
нула шест шест) с 
площ 0.902 дка 
(деветстотин и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

651 5514 
12.02.2015 

5514 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Тръне поле, имот № 
000020 от КВС 

Имот № 000020 
(нула нула нула 
нула две нула) с 
площ 1.569 дка 
(хиляда петстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІ (седма) 

35,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

652 5515 
12.02.2015 

5515 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Миличини ливади, имот № 
000145 от КВС 

Имот № 000145 
(нула нула нула 
едно четири пет) с 
площ 42.603 дка 
(четиридесет и две 
хиляди шестотин и 
три кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

1881,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

653 5516 
12.02.2015 

5516 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Орешака, имот № 000149 

Имот № 000149 
(нула нула нула 
едно четири девет) 
с площ 0.423 дка 

4,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



от КВС (четиристотин 
двадесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

654 5517 
12.02.2015 

5517 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Керената, имот № 000306 
от КВС 

Имот № 000306 
(нула нула нула три 
нула шест) с площ 
0.189 дка (сто 
осемдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

10,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

655 5518 
12.02.2015 

5518 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Крайчинец, имот № 000463 
от КВС 

Имот № 000463 
(нула нула нула 
четири шест три) с 
площ 3.766 дка (три 
хиляди 
седемстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

16,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

656 5519 
12.02.2015 

5519 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Крайчинец, имот № 000471 
от КВС 

Имот № 000471 
(нула нула нула 
четири седем едно) 
с площ 1.596 дка 
(хиляди петстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

110,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

657 5520 
12.02.2015 

5520 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 000472 
(нула нула нула 

450,80 лв. Имотът се 
управлява от 

   
 



Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Крайчинец, имот № 000472 
от КВС 

четири седем две) с 
площ 6.011 дка 
(шест хиляди и 
единадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

658 5521 
12.02.2015 

5521 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Печи крак, имот № 000482 
от КВС 

Имот № 000482 
(нула нула нула 
четири осем две) с 
площ 1.176 дка 
(хиляда сто 
седемдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
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 

   
 

659 5522 
12.02.2015 

5522 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Печи крак, имот № 000491 
от КВС 

Имот № 000491 
(нула нула нула 
четири девет едно) 
с площ 4.154 дка 
(четири хиляди сто 
петдесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

17,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

660 5523 
12.02.2015 

5523 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 000498 от КВС 

Имот № 000498 
(нула нула нула 
четири девет осем) 
с площ 3.320 дка 
(три хиляди триста 
и двадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

13,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



661 5524 
12.02.2015 

5524 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Герена, имот № 000503 от 
КВС 

Имот № 000503 
(нула нула нула пет 
нула три) с площ 
27.760 дка 
(двадесет и седем 
хиляди 
седемстотин и 
шестдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

1735,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 204 от 
06.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

662 5525 
12.02.2015 

5525 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Умата, имот № 000504 от 
КВС 

Имот № 000504 
(нула нула нула пет 
нула четири) с 
площ 37.770 дка 
(тридесет и седем 
хиляди 
седемстотин и 
седемдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

347,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

663 5526 
12.02.2015 

5526 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Орешака, имот № 000507 
от КВС 

Имот № 000507 
(нула нула нула пет 
нула седем) с площ 
1.627 дка (хиляда 
шестотин двадесет 
и седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

95,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

664 5527 
12.02.2015 

5527 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018114 от КВС 

Имот № 018114 
(нула едно осем 
едно едно четири) с 
площ 1.061 дка 
(хиляда шестдесет 
и един кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 

11,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 99 от 
21.04.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



неполивни условия 
- ІХ (девета) 

665 5528 
12.02.2015 

5528 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Каваклъка, имот № 026050 
от КВС 

Имот № 026050 
(нула две шест 
нула пет нула) с 
площ 1.789 дка 
(хиляда 
седемстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

72,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

666 5529 
12.02.2015 

5529 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Паликошарец, имот № 
000521 от КВС 

Имот № 000521 
(нула нула нула пет 
две едно) с площ 
6.984 дка (шест 
хиляди 
деветстотин 
осемдесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   дере 
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 

   
 

667 5530 
12.02.2015 

5530 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
сестримос ЕКАТТЕ 66319, 
м.Света богородица имот № 
041014 от КВС 

Имот № 041014 
(нула четири едно 
нула едно четири) с 
площ 0.219 дка 
(двеста и 
деветнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ(девета) 

2,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

668 5531 
12.02.2015 

5531 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Герена, имот № 010288 от 
КВС 

Имот № 010288 
(нула едно нула 
две осем осем) с 
площ 3.263 дка (три 
хиляди двеста 
шестдесет и три 
кв.м.). 

225,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   
 



Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

Закона за 
общинска 
собственост 

669 5532 
12.02.2015 

5532 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Герена, имот № 010289 от 
КВС 

Имот № 010289 
(нула едно нула 
две осем девет) с 
площ 1.171 дка 
(хиляда сто 
седемдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

80,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

670 5533 
12.02.2015 

5533 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Герена, имот № 010290 от 
КВС 

Имот № 010290 
(нула едно нула 
две девет нула) с 
площ 2.125 дка (две 
хиляди сто 
двадесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІV (четвърта) 

146,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

671 5534 
12.02.2015 

5534 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Умата, имот № 011087 от 
КВС 

Имот № 011087 
(нула едно едно 
нула осем седем) с 
площ 3.298 дка (три 
хиляди двеста 
деветдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

672 5535 
12.02.2015 

5535 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 

Имот № 011090 
(нула едно едно 
нула девет нула) с 

23,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Умата, имот № 011090 от 
КВС 

площ 2.122 дка (две 
хиляди сто 
двадесест  и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

673 5536 
12.02.2015 

5536 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Тръне поле, имот № 
012244 от КВС 

Имот № 012244 
(нула едно две две 
четири четири) с 
площ 1.633 дка 
(хиляда шестотин 
тридесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІ (седма) 

31,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

674 5537 
12.02.2015 

5537 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Тръне поле, имот № 
012245 от КВС 

Имот № 012245 
(нула едно две две 
четири пет) с площ 
2.390 дка (две 
хиляди триста и 
деветдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІ (седма) 

54,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

675 5538 
12.02.2015 

5538 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Мемишица, имот № 013027 
от КВС 

Имот № 013027 
(нула едно три нула  
две седем) с площ 
4.776 дка (четири 
хиляди 
седемстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 



676 5539 
12.02.2015 

5539 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Мемишица, имот № 013030 
от КВС 

Имот № 013030 
(нула едно три нула 
три нула) с площ 
0.544 дка 
(петстотин 
четиридесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
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 

   
 

677 5540 
12.02.2015 

5540 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Мемишица, имот № 013031 
от КВС 

Имот № 013031 
(нула едно три нула 
три едно) с площ 
1.836 дка (хиляда 
осемстотин 
тридесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
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 

   
 

678 5541 
12.02.2015 

5541 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Мемишица, имот № 013032 
от КВС 

Имот № 013032 
(нула едно три нула 
три две) с площ 
1.338 дка (хиляда 
триста тридесет и 
осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
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 

   
 

679 5542 
12.02.2015 

5542 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 
014061 от КВС 

Имот № 014061 
(нула едно четири 
нула шест едно) с 
площ 4.522 дка 
(четири хиляди 
петстотин двадесет 
и два кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 

79,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

собственост 

680 5543 
12.02.2015 

5543 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 
014067 от КВС 

Имот № 014067 
(нула едно четири 
нула шест седем) с 
площ 10.434 дка 
(десет хиляди 
четиристотин 
тридесет и четири  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

131,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

681 5544 
12.02.2015 

5544 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 
014068 от КВС 

Имот № 014068 
(нула едно четири 
нула шест осем) с 
площ 0.689 дка 
(шестотин 
осемдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

10,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

682 5545 
12.02.2015 

5545 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 
014071 от КВС 

Имот № 014071 
(нула едно четири 
нула седем едно) с 
площ 1.672 дка 
(хиляда шестотин 
седемдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

32,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

683 5546 
12.02.2015 

5546 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 
014073 от КВС 

Имот № 014073 
(нула едно четири 
нула седем три) с 
площ 1.705 дка 
(хиляда 

32,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



седемстотин и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

684 5547 
12.02.2015 

5547 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 
014074 от КВС 

Имот № 014074 
(нула едно четири 
нула седем четири) 
с площ 1.304 дка 
(хиляда триста и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

23,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

685 5548 
12.02.2015 

5548 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 
014075 от КВС 

Имот № 014075 
(нула едно четири 
нула седем пет) с 
площ 1.401 дка 
(хиляда 
четиристотин и 
един кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

27,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

686 5549 
12.02.2015 

5549 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 
014076 от КВС 

Имот № 014076 
(нула едно четири 
нула седем шест) с 
площ 1.155 дка 
(хиляда сто 
петдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

687 5550 
12.02.2015 

5550 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Николови черкви, имот № 

Имот № 014077 
(нула едно четири 
нула седем седем) 
с площ 3.859 дка 

74,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



014077 от КВС (три хиляди 
осемстотин 
петдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

688 5551 
12.02.2015 

5551 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица, имот № 015167 
от КВС 

Имот № 015167 
(нула едно пет едно 
шест седем) с площ 
2.218 дка (две 
хиляди двеста и 
осемнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

42,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

689 5552 
12.02.2015 

5552 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица, имот № 015169 
от КВС 

Имот № 015169 
(нула едно пет едно 
шест девет) с площ 
2.001 дка (две 
хиляди и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

38,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

690 5553 
12.02.2015 

5553 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица, имот № 015170 
от КВС 

Имот № 015170 
(нула едно пет едно 
седем нула) с площ 
3.549 дка (три 
хиляди петстотин 
четиридесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

68,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

691 5554 
12.02.2015 

5554 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 

Имот № 015171 
(нула едно пет едно 
седем едно) с площ 

56,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Локовица, имот № 015171 
от КВС 

2.933 дка (две 
хиляди 
деветстотин 
тридесет и три  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

692 5555 
12.02.2015 

5555 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица, имот № 015173 
от КВС 

Имот № 015173 
(нула едно пет едно 
седем три) с площ 
1.779 дка (хиляда 
седемстотин 
седемдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

34,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

693 5556 
12.02.2015 

5556 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица, имот № 015174 
от КВС 

Имот № 015174 
(нула едно пет едно 
седем четири) с 
площ 1.583 дка 
(хиляда петстотин 
осемдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

30,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

694 5557 
12.02.2015 

5557 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица, имот № 015175 
от КВС 

Имот № 015175 
(нула едно пет едно 
седем пет) с площ 
2.068 дка (две 
хиляди  шестдесет 
и осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

40,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

695 5558 5558 обл. Пазарджик, общ. Имот № 015176 37,30 лв. Имотът се    



12.02.2015 Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица, имот № 015176 
от КВС 

(нула едно пет едно 
седем шест) с площ 
1.931 дка (хиляда 
деветстотин 
тридесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

 

696 5559 
12.02.2015 

5559 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Локовица, имот № 015177 
от КВС 

Имот № 015177 
(нула едно пет едно 
седем седем) с 
площ 0.375 дка 
(триста седемдесет 
и пет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

6,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

697 5560 
12.02.2015 

5560 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018011 от КВС 

Имот № 018011 
(нула едно осем 
нула едно едно) с 
площ 7.469 дка 
(седем хиляди 
четиристотин 
шетдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

82,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

698 5561 
12.02.2015 

5561 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018018 от КВС 

Имот № 018018 
(нула едно осем 
нула едно осем) с 
площ 1.250 дка 
(хиляда двеста и 
петдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 

13,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
- ІХ (девета) 

699 5562 
12.02.2015 

5562 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018022 от КВС 

Имот № 018022 
(нула едно осем 
нула две две) с 
площ 0.948 дка 
(деветстотин 
четиридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

700 5563 
12.02.2015 

5563 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Делигюровица, имот № 
018025 от КВС 

Имот № 018025 
(нула едно осем 
нула две пет) с 
площ 0.408 дка 
(четиристотин и 
осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

701 5564 
12.02.2015 

5564 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018038 от КВС 

Имот № 018038 
(нула едно осем 
нула три осем) с 
площ 3.799 дка (три 
хиляди 
седемстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
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 

   
 

702 5565 
12.02.2015 

5565 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018039 от КВС 

Имот № 018039 
(нула едно осем 
нула три девет) с 
площ 2.018 дка (две 
хиляди и 
осемнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 

22,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

703 5566 
12.02.2015 

5566 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018044 от КВС 

Имот № 018044 
(нула едно осем 
нула четири 
четири) с площ 
0.306 дка (триста и 
шест кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

704 5567 
12.02.2015 

5567 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018045 от КВС 

Имот № 018045 
(нула едно осем 
нула четири пет) с 
площ 0.974 дка 
(деветстотин 
седемдесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

705 5568 
12.02.2015 

5568 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018049 от КВС 

Имот № 018049 
(нула едно осем 
нула четири девет) 
с площ 0.559 дка 
(петстотин 
петдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
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 

   
 

706 5569 
12.02.2015 

5569 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018055 от КВС 

Имот № 018055 
(нула едно осем 
нула пет пет) с 
площ 0.705 дка 
(седемстотин и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 

7,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

707 5570 
12.02.2015 

5570 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018059 от КВС 

Имот № 018059 
(нула едно осем 
нула пет девет) с 
площ 1.359 дка 
(хиляда триста 
петдесет  и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
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 

   
 

708 5571 
12.02.2015 

5571 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018061 от КВС 

Имот № 018061 
(нула едно осем 
нула шест едно) с 
площ 1.355 дка 
(хиляда триста 
петдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
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 

   
 

709 5572 
12.02.2015 

5572 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018063 от КВС 

Имот № 018063 
(нула едно осем 
нула шест три) с 
площ 0.992 дка 
(деветстотин 
деветдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

710 5573 
12.02.2015 

5573 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018067 от КВС 

Имот № 018067 
(нула едно осем 
нула шест седем) с 
площ 1.712 дка 
(хиляда 
седемстотин и 
дванадесет кв.м.). 

18,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   
 



Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

711 5574 
12.02.2015 

5574 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018077 от КВС 

Имот № 018077 
(нула едно осем 
нула седем седем) 
с площ 2.159 дка 
(две хиляди сто 
петдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
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 

   
 

712 5575 
12.02.2015 

5575 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018078 от КВС 

Имот № 018078 
(нула едно осем 
нула седем осем) с 
площ 0.637 дка 
(шестотин тридесет 
и седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
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 

   
 

713 5576 
12.02.2015 

5576 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Делигюровица, имот № 
018082 от КВС 

Имот № 018082 
(нула едно осем 
нула осем две) с 
площ 0.273 дка 
(двеста седемдесет 
и три кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

3,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

714 5577 
12.02.2015 

5577 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018090 от КВС 

Имот № 018090 
(нула едно осем 
нула девет нула) с 
площ 1.080 дка 
(хиляда и 
осемдесет кв.м.). 
Начин на трайно 

11,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   
 



ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

715 5578 
12.02.2015 

5578 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018095 от КВС 

Имот № 018095 
(нула едно осем 
нула девет пет) с 
площ 0.318 дка ( 
триста и 
осемнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -   храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

3,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

716 5579 
12.02.2015 

5579 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018097от КВС 

Имот № 018097 
(нула едно осем 
нула девет седем) с 
площ 0.285 дка ( 
двеста осемдесет и 
пет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

3,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

717 5580 
12.02.2015 

5580 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018102 от КВС 

Имот № 018102 
(нула едно осем 
едно нула две) с 
площ 0.285 дка ( 
двеста осемдесет и 
пет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

718 5581 
12.02.2015 

5581 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018106 от КВС 

Имот № 018106 
(нула едно осем 
едно нула шест) с 
площ 0.747 дка 
(седемстотин 
четиридесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 

8,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

собственост 

719 5582 
12.02.2014 

5582 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018113 от КВС 

Имот № 018113 
(нула едно осем 
едно едно три) с 
площ 4.651 дка 
(четири хиляди 
шестотин петдесет 
и един  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

51,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

720 5583 
12.02.2015 

5583 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018114 от КВС 

Имот № 018114 
(нула едно осем 
едно едно четири) с 
площ 1.061 дка 
(хиляда шестдесет 
и един  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

11,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

721 5584 
12.02.2015 

5584 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018128 от КВС 

Имот № 018128 
(нула едно осем 
едно две осем) с 
площ 0.693 дка 
(шестотин 
деветдесет и три  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

722 5585 
12.02.2015 

5585 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018132 от КВС 

Имот № 018132 
(нула едно осем 
едно три две) с 
площ 0.193 дка (сто 
деветдесет и три  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 

2,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

общинска 
собственост 

723 5586 
12.02.2015 

5586 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018143 от КВС 

Имот № 018143 
(нула едно осем 
едно четири три) с 
площ 1.129 дка 
(хиляда сто 
двадесет и девет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

724 5587 
12.02.2015 

5587 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018156 от КВС 

Имот № 018156 
(нула едно осем 
едно пет шест) с 
площ 0.485 дка 
(четиристотин 
осемдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

725 5588 
12.02.2015 

5588 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Змеьовица, имот № 
018157 от КВС 

Имот № 018157 
(нула едно осем 
едно пет седем) с 
площ 3.358 дка (три 
хиляди триста 
петдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

40,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

726 5589 
12.02.2015 

5589 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Делигюровица, имот № 
018165 от КВС 

Имот № 018165 
(нула едно осем 
едно шест пет) с 
площ 0.130 дка (сто 
и тридесет кв.м.). 
Начин на трайно 

1,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

727 5590 
12.02.2015 

5590 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Кацарски мост,имот № 
019017 от КВС 

Имот № 019017 
(нула едно девет 
нула едно седем) с 
площ 1.742 дка 
(хиляда 
седемстотин 
четиридесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

101,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

728 5591 
12.02.2015 

5591 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Ноновите ливади, имот № 
021012 от КВС 

Имот № 021012 
(нула две едно 
нула едно две) с 
площ 0.538 дка 
(петстотин 
тридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

23,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

729 5592 
12.02.2015 

5592 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Паликошарец, имот № 
024183 от КВС 

Имот № 024183 
(нула две четири 
едно осем три) с 
площ 4.803 дка 
(четири хиляди 
осемстотин и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

193,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

730 5593 
12.02.2015 

5593 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чалтиците, имот № 025134 
от КВС 

Имот № 025134 
(нула две пет едно 
три четири) с площ 
3.550 дка (три 
хиляди петстотин и 

156,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



петдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

731 5594 
12.02.2015 

5594 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Кавъклъка, имот № 026039 
от КВС 

Имот № 026039 
(нула две шест 
нула три девет) с 
площ 3.258 дка (три 
хиляди двеста 
петдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

131,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

732 5595 
12.02.2015 

5595 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Кавъклъка, имот № 026043 
от КВС 

Имот № 026043 
(нула две шест 
нула четири три)  с 
площ 1.801 дка 
(хиляда осемстотин 
и един кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

62,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

733 5596 
12.02.2015 

5596 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Кавъклъка, имот № 026045 
от КВС 

Имот № 026045 
(нула две шест 
нула четири пет)  с 
площ 3.382 дка (три 
хиляди триста 
осемдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

136,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

734 5597 
12.02.2015 

5597 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 026046 
(нула две шест 

67,20 лв. Имотът се 
управлява от 

   
 



Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Кавъклъка, имот № 026046 
от КВС 

нула четири шест)  
с площ 1.944 дка 
(хиляда  
деветстотин 
четиридесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

735 5598 
12.02.2015 

5598 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Кавъклъка, имот № 026048 
от КВС 

Имот № 026048 
(нула две шест 
нула четири осем)  
с площ 2.084 дка 
(две хиляди 
осемдесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

84,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

736 5599 
12.02.2015 

5599 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Кавъклъка, имот № 026050 
от КВС 

Имот № 026050 
(нула две шест 
нула пет нула)  с 
площ 1.789 дка 
(хиляда 
седемстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

72,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 98 от 
21.04.2015 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

737 5600 
12.02.2015 

5600 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Чоролеовица, имот № 
028359 от КВС 

Имот № 028359 
(нула две осем три 
пет девет)  с площ 
4.089 дка (четири 
хиляди осемдесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 

180,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

738 5601 
12.02.2015 

5601 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 029033 от КВС 

Имот № 029033 
(нула две девет 
нула три три)  с 
площ 0.476 дка 
(четиристотин 
седемдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

21,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

739 5602 
12.02.2015 

5602 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 029035 от КВС 

Имот № 029035 
(нула две девет 
нула три пет)  с 
площ 0.863 дка 
(осемстотин 
шестдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
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 

   
 

740 5603 
12.02.2015 

5603 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Под джабарски ливаде, 
имот № 029047 от КВС 

Имот № 029047 
(нула две девет 
нула четири седем)  
с площ 1.037 дка 
(хиляда тридесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

41,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

741 5604 
12.02.2015 

5604 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Орешака, имот № 031022 
от КВС 

Имот № 031022 
(нула три едно нула 
две две)  с площ 
1.165 дка (хиляда 
сто шестдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 

12,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   
 



ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

742 5605 
12.02.2015 

5605 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м.Орешака, имот № 031023 
от КВС 

Имот № 031023 
(нула три едно нула 
две три)  с площ 
0.966 дка 
(деветстотин 
шестдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

743 5606 
12.02.2015 

5606 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Гара Сестримо, имот № 
000024 от КВС 

Имот № 000024 
(нула нула нула 
нула две четири)  с 
площ 16.819 дка 
(шестнадесет 
хиляди осемстотин 
и деветнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

55,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

744 5607 
12.02.2015 

5607 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 000035 
от КВС 

Имот № 000035 
(нула нула нула 
нула три пет)  с 
площ 69.874 дка 
(шестдесет и девет 
хиляди осемстотин 
седемдесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

314,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

745 5608 
12.02.2015 

5608 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 000053 от 

Имот № 000053 
(нула нула нула 
нула  пет три)  с 
площ 3.466 дка (три 

31,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



КВС хиляди 
четиристотин 
шестдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

746 5609 
12.02.2014 

5609 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Славен кръст, имот № 
042055 от КВС 

Имот № 042055 
(нула четири две 
нула пет пет)  с 
площ 0.129 дка (сто 
двадесет и 
деветкв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

747 5610 
12.02.2015 

5610 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Карагьол, имот № 000239 
от КВС 

Имот № 000239 
(нула нула нула две 
три девет)  с площ 
29.173 дка 
(двадесет и девет 
хиляди сто 
седемдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

109,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

748 5611 
16.02.2015 

5611 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Криви дол, имот № 001015 
от КВС 

Имот № 001015 
(нула нула едно 
нула едно пет)  с 
площ 2.026 дка (две 
хиляди двадесет и 
шест кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

71,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



749 5612 
16.02.2015 

5612 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Криви дол, имот № 001017 
от КВС 

Имот № 001017 
(нула нула едно 
нула едно седем)  с 
площ 23.360 дка 
(двеадесет и три 
хиляди триста и 
шестдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

911,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

750 5613 
16.02.2015 

5613 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Гара Сестримо, имот № 
001019 от КВС 

Имот № 001019 
(нула нула едно 
нула едно девет)  с 
площ 8.419 дка 
(осем хиляди 
четиристотин и 
деветнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

296,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

751 5614 
16.02.2015 

5614 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Средна чукара, имот № 
002022 от КВС 

Имот № 002022 
(нула нула две нула 
две две)  с площ 
0.059 дка (петдесет 
и девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

0,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

752 5615 
16.02.2015 

5615 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Средна чукара, имот № 
002023 от КВС 

Имот № 002023 
(нула нула две нула 
две две)  с площ 
0.140 дка (сто и 
четиридесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

1,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- ІХ (девета) 

753 5616 
16.02.2015 

5616 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица, имот № 002026 
от КВС 

Имот № 002026 
(нула нула две нула 
две шест)  с площ 
1.035 дка (хиляда 
тридесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

754 5617 
16.02.2015 

5617 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Гара Сестримо, имот № 
004003 от КВС 

Имот № 004003 
(нула нула четири 
нула нула три)  с 
площ 0.029 дка 
(двадесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

0,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

755 5618 
16.02.2015 

5618 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Друма, имот № 004044 от 
КВС 

Имот № 004044 
(нула нула четири 
нула четири 
четири)  с площ 
0.050 дка (петдесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

756 5619 
16.02.2015 

5619 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Свети Спас, имот № 
004047 от КВС 

Имот № 004047 
(нула нула четири 
нула четири седем)  
с площ 3.650 дка 
(три хиляди 
шестотин и 
петдесет  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

29,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



757 5620 
26.02.2015 

5620 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Гара Сестримо, имот № 
004052 от КВС 

Имот № 004052 
(нула нула четири 
нула пет две)  с 
площ 0.052 дка 
(петдесет и два  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

0,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

758 5621 
16.02.2015 

5621 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Дервена, имот № 004073 
от КВС 

Имот № 004073 
(нула нула четири 
нула седем три)  с 
площ 5.108 дка (пет 
хиляди сто и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
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 

   
 

759 5622 
16.02.2015 

5622 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Друма, имот № 004080 от 
КВС 

Имот № 004080 
(нула нула четири 
нула осем нула)  с 
площ 0.265 дка 
(двеста шестдесет 
и пет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

11,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

760 5623 
16.02.2015 

5623 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Дервена, имот № 004094 
от КВС 

Имот № 004094 
(нула нула четири 
нула девет четири)  
с площ 0.158 дка 
(сто петдесет и 
осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

1,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



761 5624 
16.02.2015 

5624 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005007 от 
КВС 

Имот № 005007 
(нула нула пет нула 
нула седем)  с 
площ 1.642 дка 
(хиляда шестотин 
четиридесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

23,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

762 5625 
16.02.2015 

5625 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005018 от 
КВС 

Имот № 005018 
(нула нула пет нула 
едно осем)  с площ 
0.988 дка 
(деветстотин 
осемдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

13,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

763 5626 
16.02.2015 

5626 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005024 от 
КВС 

Имот № 005024 
(нула нула пет нула 
две четири)  с площ 
3.992 дка (три 
хиляди 
деветстотин 
деветдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

55,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

764 5627 
16.02.2015 

5627 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005027 от 
КВС 

Имот № 005027 
(нула нула пет нула 
две седем)  с площ 
5.051 дка (пет 
хиляди петдесет и 
един кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 

70,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

765 5628 
16.02.2015 

5628 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005032 от 
КВС 

Имот № 005032 
(нула нула пет нула 
три две)  с площ 
1.700 дка (хиляда и 
седемстотин кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

23,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

766 5629 
16.02.2015 

5629 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005033 от 
КВС 

Имот № 005033 
(нула нула пет нула 
три три)  с площ 
1.424 дка (хиляда 
четиристотин 
двадесет и четири  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

19,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

767 5630 
16.02.2015 

5630 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005035 от 
КВС 

Имот № 005035 
(нула нула пет нула 
три пет)  с площ 
1.659 дка (хиляда 
шестотин петдесет 
и девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

23,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

768 5631 
16.02.2015 

5631 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005046 от 
КВС 

Имот № 005046 
(нула нула пет нула 
четири шест)  с 
площ 1.905 дка 
(хиляда 
деветстотин и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

26,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- VІІІ (осма) 

769 5632 
16.02.2015 

5632 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005049 от 
КВС 

Имот № 005049 
(нула нула пет нула 
четири девет)  с 
площ 2.039 дка (две 
хиляди тридесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

28,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

770 5633 
16.02.2015 

5633 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005051 от 
КВС 

Имот № 005051 
(нула нула пет нула 
пет едно)  с площ 
1.831 дка (хиляда 
осемстотин 
тридесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

25,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

771 5634 
16.02.2015 

5634 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005053 от 
КВС 

Имот № 005053 
(нула нула пет нула 
пет три)  с площ 
2.163 дка (две 
хиляди сто 
шестдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

30,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

772 5635 
16.02.2015 

5635 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005057 от 
КВС 

Имот № 005057 
(нула нула пет нула 
пет седем)  с площ 
1.274 дка (хиляда 
двеста седемдесет 
и четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

17,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- VІІІ (осма) 

773 5636 
16.02.2015 

5636 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005063 от 
КВС 

Имот № 005063 
(нула нула пет нула 
шест три)  с площ 
0.960 дка 
(деветстотин и 
шестдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

774 5637 
16.02.2015 

5637 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005065 от 
КВС 

Имот № 005065 
(нула нула пет нула 
шест пет)  с площ 
1.385 дка (хиляда 
триста осемдесет и 
пет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

775 5638 
16.02.2015 

5638 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005067 от 
КВС 

Имот № 005067 
(нула нула пет нула 
шест седем)  с 
площ 1.710 дка 
(хиляда 
седемстотин и 
десет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

23,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

776 5639 
16.02.2015 

5639 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005072 от 
КВС 

Имот № 005072 
(нула нула пет нула 
седем две)  с площ 
0.498 дка 
(четиристотин 
деветдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

4,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- ІХ (девета) 

777 5640 
16.02.2015 

5640 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005079 от 
КВС 

Имот № 005079 
(нула нула пет нула 
седем девет)  с 
площ 2.026 дка (две 
хиляди двадесет и 
шест кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

16,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

778 5641 
16.02.2015 

5641 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005084 от 
КВС 

Имот № 005084 
(нула нула пет нула 
осем четири)  с 
площ 1.136 дка 
(хиляда сто 
тридесет и шест  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

779 5642 
16.02.2015 

5642 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005097 от 
КВС 

Имот № 005097 
(нула нула пет нула 
девет седем)  с 
площ 1.839 дка 
(хиляда осемстотин 
тридесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

780 5643 
16.02.2015 

5643 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005104 от 
КВС 

Имот № 005104 
(нула нула пет едно 
нула четири)  с 
площ 0.151 дка (сто 
петдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

1,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- ІХ (девета) 

781 5644 
16.02.2015 

5644 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Върха, имот № 005105 от 
КВС 

Имот № 005105 
(нула нула пет едно 
нула пет)  с площ 
0.496 дка 
(четиристотин 
деветдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

4,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

782 5645 
16.02.2015 

5645 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Казиеви ниви, имот № 
006020 от КВС 

Имот № 006020 
(нула нула шест 
нула две нула)  с 
площ 0.589 дка 
(петстотин 
осемдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІІІ (осма) 

8,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

783 5646 
16.02.2015 

5646 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Церово дере, имот № 
006047 от КВС 

Имот № 006047 
(нула нула шест 
нула четири седем)  
с площ 0.188 дка 
(сто осемдесет и 
осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

1,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

784 5647 
16.02.2015 

5647 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Котарето, имот № 007001 
от КВС 

Имот № 007001 
(нула нула седем 
нула нула едно)  с 
площ 2.602 дка (две 
хиляди шестотин и 
два кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

83,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- VІ (шеста) 

785 5648 
16.02.2015 

5648 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Котарето, имот № 007004 
от КВС 

Имот № 007004 
(нула нула седем 
нула нула четири)  
с площ 2.190 дка 
(две хиляди сто и 
деветдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

70,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

786 5649 
16.02.2015 

5649 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Казиеви ниви, имот № 
007027 от КВС 

Имот № 007027 
(нула нула седем 
нула две седем)  с 
площ 1.057 дка 
(хиляда петдесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

14,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

787 5650 
16.02.2015 

5650 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Котарето, имот № 007031 
от КВС 

Имот № 007031 
(нула нула седем 
нула три едно)  с 
площ 0.949 дка 
(деветстотин 
четиридесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

30,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

788 5651 
16.02.2015 

5651 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица, имот № 010034 
от КВС 

Имот № 010034 
(нула едно нула 
нула три четири)  с 
площ 0.942 дка 
(деветстотин 
четиридесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

7,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



- ІХ (девета) 

789 5652 
16.02.2015 

5652 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Дервена, имот № 010038 
от КВС 

Имот № 010038 
(нула едно нула 
нула три осем)  с 
площ 0.521 дка 
(петстотин 
двадесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

22,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

790 5653 
16.02.2015 

5653 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица, имот № 010045 
от КВС 

Имот № 010045 
(нула едно нула 
нула четири пет)  с 
площ 0.880 дка 
(осемстотин и 
осемдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

791 5654 
16.02.2015 

5654 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Коилица, имот № 010046 
от КВС 

Имот № 010046 
(нула едно нула 
нула четири шест)  
с площ 2.254 дка 
(две хиляди двеста 
петдесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

792 5655 
16.02.2015 

5655 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011020 от КВС 

Имот № 011020 
(нула едно едно 
нула две нула)  с 
площ 1.635 дка 
(хиляда шестотин 
тридесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 

11,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
- ІХ (девета) 

793 5656 
16.02.2015 

5656 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Трите кладенеца, имот № 
011027 от КВС 

Имот № 011027 
(нула едно едно 
нула две седем)  с 
площ 0.793 дка 
(седемстотин 
деветдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

794 5657 
16.02.2016 

5657 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 012061 
от КВС 

Имот № 012061 
(нула едно две 
нула шест едно)  с 
площ 0.264 дка 
(двеста шестдесет 
и четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

7,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

795 5658 
16.02.2015 

5658 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 013004 
от КВС 

Имот № 013004 
(нула едно три нула 
нула четири)  с 
площ 9.347 дка 
(девет хиляди 
триста четиридесет 
и седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
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 

   
 

796 5659 
16.02.2015 

5659 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 013020 
от КВС 

Имот № 013020 
(нула едно три нула 
две нула)  с площ 
1.802 дка (хиляда 
осемстотин и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 

14,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

собственост 

797 5660 
16.02.2015 

5660 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 013029 
от КВС 

Имот № 013029 
(нула едно три нула 
две девет)  с площ 
2.402 дка (две 
хиляди 
четиристотин и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
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 

   
 

798 5661 
16.02.2015 

5661 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 014003 
от КВС 

Имот № 014003 
(нула едно четири 
нула нула три)  с 
площ 1.916 дка 
(хиляда 
деветстотин и 
шестнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
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 

   
 

799 5662 
16.02.2015 

5662 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Манастира, имот № 015003 
от КВС 

Имот № 015003 
(нула едно пет нула 
нула три)  с площ 
1.320 дка (хиляда 
триста и двадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

38,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

800 5663 
16.02.2015 

5663 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Стояница, имот № 015017 
от КВС 

Имот № 015017 
(нула едно пет нула 
едно седем)  с 
площ 0.193 дка (сто 
деветдесет и три  
кв.м.). 

5,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

801 5664 
16.02.2015 

5664 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Тултуре, имот № 016024 от 
КВС 

Имот № 016024 
(нула едно шест 
нула две четири)  с 
площ 2.687 дка (две 
хиляди шестотин 
осемдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- VІ (шеста) 

77,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

802 5665 
16.02.2015 

5665 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018022 от 
КВС 

Имот № 018022 
(нула едно осем 
нула две две) с 
площ 1.430 дка 
(хиляда 
четиристотин и 
тридесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

11,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

803 5666 
16.02.2015 

5666 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сеята, имот № 018022 от 
КВС 

Имот № 018023 
(нула едно осем 
нула две три) с 
площ 0.326 дка 
(триста двадесет и 
шест кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

3,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

804 5667 
16.02.2015 

5667 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 018040 от 
КВС 

Имот № 018040 
(нула едно осем 
нула четири нула) с 
площ 0.594 дка 
(петстотин 
деветдесет и 

5,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



четири  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

805 5668 
16.02.2015 

5668 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 018053 от 
КВС 

Имот № 018053 
(нула едно осем 
нула пет три) с 
площ 2.775 дка (две 
хиляди 
седемстотин 
седемдесет и пет  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
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 

   
 

806 5669 
16.02.2015 

5669 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сръбски гробища, имот № 
019018 от КВС 

Имот № 019018 
(нула едно девет 
нула едно осем) с 
площ 2.287  дка 
(две хиляди двеста 
осемдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

89,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

807 5670 
16.02.2015 

5670 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 019022 от 
КВС 

Имот № 019022 
(нула едно девет 
нула две две) с 
площ 0.303  дка 
(триста и три кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- ІХ (девета) 

2,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

808 5671 
16.02.2015 

5671 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сръбски гробища, имот № 

Имот № 019027 
(нула едно девет 
нула две седем) с 
площ 0.774  дка 

34,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



019027 от КВС (седемстотин 
седемдесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

809 5672 
16.02.2015 

5672 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сръбски гробища, имот № 
019033 от КВС 

Имот № 019033 
(нула едно девет 
нула три три) с 
площ 0.859  дка 
(осемстотин 
петдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

41,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

810 5673 
16.02.2015 

5673 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 019034 от 
КВС 

Имот № 019034 
(нула едно девет 
нула три четири) с 
площ 0.680  дка 
(шестотин и 
осемдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

811 5674 
16.02.2015 

5674 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляк, имот № 019043 от 
КВС 

Имот № 019043 
(нула едно девет 
нула четири три) с 
площ 0.463  дка 
(четиристотин 
шестдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- V (пета) 

20,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

812 5675 
16.02.2015 

5675 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 019051 
(нула едно девет 
нула пет едно) с 

29,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Ушляк, имот № 019051 от 
КВС 

площ 7.803  дка 
(седем хиляди 
осемстотин и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- Х (десета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

813 5676 
16.02.2015 

5676 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020005 
от КВС 

Имот № 020005 
(нула две нула нула 
нула пет) с площ 
0.111  дка (сто и 
единадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

4,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

814 5677 
16.02.2015 

5677 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020009 от КВС 

Имот № 020009 
(нула две нула нула 
нула девет) с площ 
0.120  дка (сто и 
двадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

4,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

815 5678 
16.02.2015 

5678 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020010 от КВС 

Имот № 020010 
(нула две нула нула 
едно нула) с площ 
1.419  дка (хиляда 
четиристотин и 
деветнадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

60,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

816 5679 
16.02.2015 

5679 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020022 от КВС 

Имот № 020022 
(нула две нула нула 
две две) с площ 
0.117  дка (сто и 
седемнадесет 

5,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

817 5680 
16.02.2015 

5680 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020024 от КВС 

Имот № 020024 
(нула две нула нула 
две четири) с площ 
0.153  дка (сто 
петдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

6,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

818 5681 
16.02.2015 

5681 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020027 от КВС 

Имот № 020027 
(нула две нула нула 
две седем) с площ 
0.105  дка (сто и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

4,10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

819 5682 
16.02.2015 

5682 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020035 
от КВС 

Имот № 020035 
(нула две нула нула 
три пет) с площ 
0.191  дка (сто 
деветдесет и един  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

8,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

820 5683 
16.02.2015 

5683 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020038 
от КВС 

Имот № 020038 
(нула две нула нула 
три осем) с площ 
0.065  дка 
(шестдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 

2,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

общинска 
собственост 

821 5684 
16.02.2015 

5684 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020041 
от КВС 

Имот № 020041 
(нула две нула нула 
четири едно) с 
площ 0.039  дка 
(тридесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

1,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

822 5685 
16.02.2015 

5685 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020046 
от КВС 

Имот № 020046 
(нула две нула нула 
четири шест) с 
площ 0.279  дка 
(двеста седемдесет 
и девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

823 5686 
16.02.2015 

5686 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляшки мост, имот № 
020062 от КВС 

Имот № 020062 
(нула две нула нула 
шест две) с площ 
0.076  дка 
(седемдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 

   
 

824 5687 
16.02.2015 

5687 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020081 
от КВС 

Имот № 020081 
(нула две нула нула 
осем едно) с площ 
0.059 дка (петдесет 
и девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

2,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



-  V (пета) 

825 5688 
16.02.2015 

5688 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020086 
от КВС 

Имот № 020086 
(нула две нула нула 
осем шест) с площ 
0.438 дка 
(четиристотин  
тридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

18,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

826 5689 
16.02.2015 

5689 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020096 
от КВС 

Имот № 020096 
(нула две нула нула 
девет шест) с площ 
0.214 дка (двеста и 
четиринадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

9,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

827 5690 
16.02.2015 

5690 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020106 
от КВС 

Имот № 020106 
(нула две нула 
едно нула шест) с 
площ 0.063 дка 
(шестдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

2,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

828 5691 
16.02.2015 

5691 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020112 
от КВС 

Имот № 020112 
(нула две нула 
едно едно две) с 
площ 0.024 дка 
(двадесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

0,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



-  V (пета) 

829 5692 
16.02.2015 

5692 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020114 
от КВС 

Имот № 020114 
(нула две нула 
едно едно четири) с 
площ 0.056 дка 
(петдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

2,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

830 5693 
16.02.2015 

5693 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020142 
от КВС 

Имот № 020142 
(нула две нула 
едно четири две) с 
площ 0.470 дка 
(четиристотин и 
седемдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

18,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

831 5694 
16.02.2015 

5694 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020152 
от КВС 

Имот № 020152 
(нула две нула 
едно пет две) с 
площ 0.132 дка (сто 
тридесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

832 5695 
16.02.2015 

5695 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020168 
от КВС 

Имот № 020168 
(нула две нула 
едно шест осем) с 
площ 0.304 дка 
(триста и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

14,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

833 5696 5696 обл. Пазарджик, общ. Имот № 020172 6,40 лв. Имотът се    



16.02.2015 Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020172 
от КВС 

(нула две нула 
едно седем две) с 
площ 0.131 дка (сто 
тридесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

 

834 5697 
16.02.2015 

5697 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020195 
от КВС 

Имот № 020195 
(нула две нула 
едно девет пет) с 
площ 0.047 дка 
(четиридесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

835 5698 
16.02.2015 

5698 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020208 
от КВС 

Имот № 020208 
(нула две нула две 
нула осем) с площ 
0.246 дка (двеста 
четиридесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

836 5699 
16.02.2015 

5699 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020224 
от КВС 

Имот № 020224 
(нула две нула две 
две четири) с площ 
0.173 дка (сто 
седемдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

7,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

837 5700 
16.02.2015 

5700 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 020228 
(нула две нула две 
две осем) с площ 

9,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Видните, имот № 020228 
от КВС 

0.239 дка (двеста 
тридесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

838 5701 
16.02.2015 

5701 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 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ ІII-1677, кв. 76 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 
780 кв.м.(тридесет 
и две хиляди 
седемстотин и 
осемдесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени 
площи 

281 908.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 613 от 
30.12.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

839 5702 
16.02.2015 

5702 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 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ V-1693, кв. 109 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 10 773 
кв.м.(десет хиляди 
седемстотин 
седемдесет и три 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени 

92 647.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 612 от 
30.12.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



площи 

840 5706 
16.02.2015 

5706 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  с. Аканджиево, ул. 
"Трета" № 20, УПИ І-131 "За 
поща", кв. 15 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед  № 21/31.01.1991 г. и 
Заповед № 59 от 28.02.2002 
г. кмета на община Белово за 
ЧИ на ПУП-ПР 

УПИ 
І(едно)-131(сто 
тридесет и едио) 
"За поща" с площ 
506 кв.м.(петстотин 
и шест кв.м.)  и 
построената в него 
масивна сграда със 
застроена площ 70 
кв.м.(седемдесет 
кв.м.) 
Брой етажи на 
сградата- 1(един) 
Година на 
построяване на 
сградата - 1958 
г.(хиляда 
деветстотин 
петдесет и осма г.) 

2 305.30  лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

841 5707 
16.02.2015 

5707 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Аканджиево, ул. 
"Трета" № 18, УПИ ІІІ-131 "За 
кметство", кв. 15 по ПУП на с. 
Аканджиево, одобрен със 
Заповед № 21/31.01.1991 г. и  
Заповед № 59 от 28.02.2002 
г. на кмета на община 
Белово за ЧИ на ПУП-ПР 

УПИ ІІІ(три)-131(сто 
тридесет и едно) 
-"За кметство" с 
площ 901 
кв.м.(деветстотин и 
един кв.м.) и 
построената в него 
масивна сграда със 
застроена площ 
170 кв.м. (сто и 
седемдесет кв.м.) 
Брой етажи на 
сградата - 2(два) 
Година на 
построяване - 1987 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и седма 
г.) 

11 960.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

842 5708 
16.02.2015 

5708 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина клисура, 
м. Поличката, УПИ І-"За 
озеленяване-стадион", кв. 24 
по ПУП на Момина клисура, 
одобрен със Заповед №129 
от 14.03.2003 г. на кмета на 
община Белово за  ПУП-ПРЗ 

УПИ І(едно)-"За 
озеленяване-стади
он" с площ 10 359 
кв.м.(десет хиляди 
триста петдесет и 
девет кв.м.) и 
построената в него 
масивна сграда със 
застроена площ 98 
кв.м. (деветдесет и 
осем кв.м.) 

41 213.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



Брой етажи на 
сградата - 2(два) 
Година на 
построяване - 2010 
г.(две хиляди и 
десета г.) 

843 5710 
23.02.2015 

5710 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021063 
от КВС 

Имот № 021063 
(нула две едно 
нула шест три) с 
площ 0.292 дка 
(двеста деветдесет 
и два кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

844 5711 
23.02.2015 

5711 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021066 
от КВС 

Имот № 021066 
(нула две едно 
нула шест шест) с 
площ 2.723 дка (две 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

122.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

845 5712 
23.02.2015 

5712 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Церово дере, имот № 
022031 от КВС 

Имот № 022031 
(нула две две нула 
три едно) с площ 
0.750 дка 
(седемстотин и 
петдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

846 5713 
23.02.2015 

5713 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Иванкина сея, имот № 
023026 от КВС 

Имот № 023026 
(нула две три нула 
две шест) с площ 
3.410 дка (три 
хиляди 
четиристотин и 

31.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



десет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

847 5714 
23.02.2015 

5714 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Ушляка, имот № 024007 от 
КВС 

Имот № 024007 
(нула две четири 
нула нула седем) с 
площ 12.299 дка 
(дванадесет 
хиляди двеста 
деветдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  Х (десета) 

42.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

848 5715 
23.02.2015 

5715 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Бретковец, имот № 042034 
от КВС 

Имот № 042034 
(нула четири две 
нула три четири) с 
площ 0.498 дка 
(четиристотин 
деветдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

849 5716 
23.02.2015 

5716 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Бретковец, имот № 042015 
от КВС 

Имот № 042015 
(нула четири две 
нула едно пет) с 
площ 0.193 дка (сто 
деветдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

1.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

850 5717 
23.02.2015 

5717 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 025117 
(нула две пет едно 
едно седем) с площ 

95.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Сухите ливади, имот № 
025117 от КВС 

2.125 дка (две 
хиляди сто 
двадесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

851 5718 
23.02.2015 

5718 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
025118 от КВС 

Имот № 025118 
(нула две пет едно 
едно осем) с площ 
1.199 дка (хиляда 
сто деветдесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

53.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

852 5719 
23.02.2015 

5719 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
026009 от КВС 

Имот № 026009 
(нула две шест 
нула нула девет) с 
площ 2.771 дка (две 
хиляди 
седемстотин 
седемдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

124.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

853 5720 
23.02.2015 

5720 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
026072 от КВС 

Имот № 026072 
(нула две шест 
нула седем две) с 
площ 0.314 дка 
(триста и 
четиринадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

14.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



-  V (пета) 

854 5721 
23.02.2015 

5721 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Света Богородица, имот № 
041100 от КВС 

Имот № 041100 
(нула четири едно 
едно нула нула) с 
площ 0.823 дка 
(осемстотин 
двадесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

855 5722 
23.02.2015 

5722 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Света Богородица, имот № 
041076 от КВС 

Имот № 041076 
(нула четири едно 
нула седем шест) с 
площ 0.290 дка 
(двеста и 
деветдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

856 5723 
23.02.2015 

5723 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
026088 от КВС 

Имот № 026088 
(нула две шест 
нула осем осем) с 
площ 0.172 дка (сто 
седемдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

7.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

857 5724 
23.02.2015 

5724 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Сухите ливади, имот № 
027016 от КВС 

Имот № 027016 
(нула две седем 
нула едно шест) с 
площ 0.486 дка 
(четиристотин 
осемдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

 4,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



-  ІХ (девета) 

858 5725 
23.02.2015 

5725 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Славен кръст, имот № 
027045 от КВС 

Имот № 027045 
(нула две седем 
нула четири пет) с 
площ 0.637 дка 
(шестстотин 
тридесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

859 5726 
23.02.2015 

5726 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Славен кръст, имот № 
027061 от КВС 

Имот № 027061 
(нула две седем 
нула шест едно) с 
площ 2.872 дка (две 
хиляди осемстотин 
седемдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

28.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

860 5727 
23.02.2015 

5727 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Славен кръст, имот № 
027073 от КВС 

Имот № 027073 
(нула две седем 
нула седем три) с 
площ 0.212 дка 
(двеста и 
дванадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

861 5728 
23.02.2015 

5728 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Славен кръст, имот № 
027079 от КВС 

Имот № 027079 
(нула две седем 
нула седем девет) с 
площ 4.728 дка 
(четири хиляди 
седемстотин 
осемдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 

47.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

862 5729 
23.02.2015 

5729 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Славен кръст, имот № 
027081 от КВС 

Имот № 027081 
(нула две седем 
нула осем едно) с 
площ 0.932 дка 
(деветстотин 
тридесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

863 5730 
23.02.2015 

5730 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Нешин дрен, имот № 
028013 от КВС 

Имот № 028013 
(нула две осем 
нула едно три) с 
площ 1.061 дка 
(хиляда шестдесет 
и един кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

47.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

864 5731 
23.02.2015 

5731 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Нешин дрен, имот № 
028030 от КВС 

Имот № 028030 
(нула две осем 
нула три нула) с 
площ 0.446 дка 
(четиристотин 
четиридесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

20.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

865 5732 
23.02.2015 

5732 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Полянка, имот № 029023 
от КВС 

Имот № 029023 
(нула две девет 
нула две три) с 
площ 4.483 дка 
(четири хиляди 
четиристотин 
осемдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 

41.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

собственост 

866 5733 
23.02.2015 

5733 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Клена, имот № 029032 от 
КВС 

Имот № 
029032(нула две 
девет нула три две) 
с площ 0.447 дка 
(четиристотин 
четиридесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

21.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

867 5734 
23.02.2015 

5734 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Нешин дрен, имот № 
029042 от КВС 

Имот № 
029042(нула две 
девет нула четири 
две) с площ 0.336 
дка (триста 
тридесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

868 5735 
23.02.2015 

5735 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Клена, имот № 029046 от 
КВС 

Имот № 
029046(нула две 
девет нула четири 
шест) с площ 3.143 
дка (три хиляди сто 
четиридесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

153.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

869 5736 
23.02.2015 

5736 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Клена, имот № 029049 от 
КВС 

Имот № 
029049(нула две 
девет нула четири 
девет) с площ 0.633 
дка (шестстотин 

28.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



тридесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

870 5737 
23.02.2015 

5737 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Клена, имот № 029072 от 
КВС 

Имот № 
029072(нула две 
девет нула седем 
две) с площ 0.693 
дка (шестстотин 
деветдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

871 5738 
23.02.2015 

5738 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Клена, имот № 029082 от 
КВС 

Имот № 
029082(нула две 
девет нула осем 
две) с площ 3.093 
дка (три хиляди и 
деветдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  Х (десета) 

30.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

872 5739 
23.02.2015 

5739 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Клена, имот № 029135 от 
КВС 

Имот № 
029135(нула две 
девет едно три пет) 
с площ 3.416 дка 
(три хиляди 
четиристотин и 
шестнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

873 5740 
23.02.2015 

5740 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 
030017(нула три 
нула нула едно 

4.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Полянка, имот № 030017 
от КВС 

седем) с площ 
0.441 дка 
(четиристотин 
четиридесет и един  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

874 5741 
23.02.2015 

5741 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Полянка, имот № 030033 
от КВС 

Имот № 
030033(нула три 
нула нула три три) с 
площ 0.367 дка 
(триста шестдесет 
и седем  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

875 5742 
23.02.2015 

57042 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Полянка, имот № 030045 

Имот № 
030045(нула три 
нула нула четири 
пет) с площ 0.560 
дка (петстотин и 
шестдесет  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

876 5743 
23.02.2015 

5743 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Полянка, имот № 030053 
от КВС 

Имот № 
030053(нула три 
нула нула пет три) с 
площ 0.178 дка (сто 
седемдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

1.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

877 5744 
23.02.2015 

5744 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 
031025(нула 
триедно нула две 

1.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м.Каси рът, имот № 031025 
от КВС 

пет) с площ 0.183 
дка (сто осемдесет 
и три кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

878 5745 
23.02.2015 

5745 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Каси рът, имот № 031033 
от КВС 

Имот № 
031033(нула три 
едно нула три три) 
с площ 1.920 дка 
(хиляда 
деветстотин и 
двадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

879 5746 
23.02.2015 

5746 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Каси рът, имот № 031044 
от КВС 

Имот № 
031044(нула 
триедно нула 
четири четири) с 
площ 0.123 дка (сто 
двадесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

1.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

880 5747 
23.02.2015 

5747 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кръстьови ниви, имот № 
042088 от КВС 

Имот № 
042088(нула 
четири две нула 
осем осем) с площ 
0.193 дка (сто 
деветдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

1.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

881 5748 
23.02.2015 

5748 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 
032007(нула три 

4.30 лв. Имотът се 
управлява от 

   
 



Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Русо бърдо, имот № 
032007 от КВС 

две нула нула 
седем) с площ 
0.596 дка 
(петстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

882 5749 
23.02.2015 

5749 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Русо бърдо, имот № 
032037 от КВС 

Имот № 
032037(нула три 
две нула три 
седем) с площ 
0.654 дка 
(шестстотин 
петдесет и четири 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

883 5750 
23.02.2015 

5750 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Русо бърдо, имот № 
032062 от КВС 

Имот № 
032062(нула три 
две нула шест две) 
с площ 7.342 дка 
(седем хиляди 
триста четиридесет 
и два кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

884 5751 
23.02.2015 

5751 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Кюмбетата, имот № 
033004 от КВС 

Имот № 
033004(нула три 
три нула нула 
четири) с площ 
0.245 дка (двеста 
четриридесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 

2.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

885 5752 
23.02.2015 

5752 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Богданица, имот № 036002 
от КВС 

Имот № 
036002(нула три 
шест нула нула 
две) с площ 0.633 
дка (шестстотин 
тридесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

5.10  лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

886 5753 
23.02.2015 

5753 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Богданица, имот № 036016 
от КВС 

Имот № 
036016(нула три 
шест нула едно 
шест) с площ 0.360 
дка (триста и 
шестдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V(пета) 

 14.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

887 5754 
23.02.2015 

5754 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Мемишица, имот № 036018 
от КВС 

Имот № 
036018(нула три 
шест нула едно 
осем) с площ 0.760 
дка (седемстотин и 
шестдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V(пета) 

29.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

888 5755 
23.02.2015 

5755 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Свети Петър, имот № 
037112 от КВС 

Имот № 
037112(нула три 
седем едно едно 
две) с площ 2.186 
дка (две хиляди сто 
осемдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 

98.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
-  V(пета) 

889 5756 
23.02.2015 

5756 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Свети Петър, имот № 
037126 от КВС 

Имот № 
037126(нула три 
седем едно  две 
шест) с площ 3.252 
дка (три хиляди 
двеста петдесет и 
два кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V(пета) 

145.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

890 5757 
23.02.2015 

5757 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Свети Петър, имот № 
037148 от КВС 

Имот № 
037148(нула три 
седем едно  четири 
осем) с площ 9.285 
дка (девет хиляди 
двеста осемдесет и 
пет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V(пета) 

362.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

891 5758 
16.02.2015 

5758 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Еровото, имот № 038006 от 
КВС 

Имот № 
038006(нула три 
осем нула нула 
шест) с площ 
11.361 дка 
(единадесет 
хиляди триста 
шестдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

104,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

892 5759 
23.02.2015 

5759 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Еровото, имот № 038018 от 
КВС 

Имот № 
038018(нула три 
осем нула едно 
осем) с площ 0.470 
дка (четиристотин и 
седемдесет кв.м.). 

4,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

893 5760 
23.02.2015 

5760 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Св. Тодор, имот № 038041 
от КВС 

Имот № 
038041(нула три 
осем нула четири 
едно) с площ 4.577 
дка (четири хиляди 
петстотин 
седемдесет и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

894 5761 
23.02.2015 

5761 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Палущица, имот № 038072 
от КВС 

Имот № 
038072(нула три 
осем нула седем 
две) с площ 1.830 
дка (хиляда 
осемстотин и 
тридесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V(пета) 

82.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

895 5762 
23.02.2015 

5762 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Лозята, имот № 038093  от 
КВС 

Имот № 
038093(нула три 
осем нула две три) 
с площ 7.913 дка 
(седем хиляди 
деветстотин и 
тринадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
с храсти 
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 

   
 

896 5763 
23.02.2015 

5763 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 
038112(нула три 
осем едно едно 

4,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м. Сестримка, имот № 
038112  от КВС 

две) с площ 0.509 
дка (петстотин и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

897 5764 
23.02.2015 

5764 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 038123  от КВС 

Имот № 
038123(нула три 
осем едно две три) 
с площ 0.114 дка 
(сто и 
четиринадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

1.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

898 5765 
23.02.2015 

5765 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 038135  от КВС 

Имот № 
038135(нула три 
осем едно три пет) 
с площ 0.470 дка 
(четиристотин и 
седемдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

899 5766 
23.02.2015 

5766 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038145  от КВС 

Имот № 
038145(нула три 
осем едно четири 
пет) с площ 3.297 
дка (три хиляди 
двеста деветдесет 
и седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

33,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

900 5767 
23.02.2015 

5767 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 

Имот № 
038146(нула три 
осем едно четири 

21,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



м. Сестримка, имот № 
038146  от КВС 

шест) с площ 2.286 
дка (две хиляди 
двеста осемдесет и 
шест кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

901 5768 
23.02.2015 

5768 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038157  от КВС 

Имот № 
038157(нула три 
осем едно пет 
седем) с площ 
0.868 дка 
(осемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

902 5769 
23.02.2015 

5769 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038163  от КВС 

Имот № 
038163(нула три 
осем едно шест 
три) с площ 0.180 
дка (сто и 
осемдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

1.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

903 5770 
23.02.2015 

5770 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 
№ 038169  от КВС 

Имот № 
038169(нула три 
осем едно шест 
девет) с площ 0.350 
дка (триста и 
петдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

3.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

904 5771 
23.02.2015 

5771 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 
038175(нула три 

120,20 лв. Имотът се 
управлява от 

   
 



Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038175  от КВС 

осем едно седем 
пет) с площ 13.068 
дка (тринадесет 
хиляди шестдесет 
и осем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

905 5772 
23.02.2015 

5772 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038176  от КВС 

Имот № 
038176(нула три 
осем едно седем 
шест) с площ 0.050 
дка (петдесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

0,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

906 5773 
23.02.2015 

5773 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038179 от КВС 

Имот № 
038179(нула три 
осем едно седем 
девет) с площ 1.890 
дка (хиляда 
осемстотин и 
деветдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

907 5774 
23.02.2015 

5774 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038187 от КВС 

Имот № 
038187(нула три 
осем едно осем 
седем) с площ 
0.641 дка 
(шестстотин 
четиридесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

5,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



908 5775 
23.02.2015 

5775 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038189 от КВС 

Имот № 
038189(нула три 
осем едно осем 
девет) с площ 0.676 
дка (шестстотин 
седемдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

909 5776 
23.02.2015 

5776 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038192 от КВС 

Имот № 038192 
(нула три осем 
едно девет две) с 
площ 2.706 дка (две 
хиляди 
седемстотин и 
шест кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
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 

   
 

910 5777 
23.02.2015 

5777 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Сестримка, имот № 
038194 от КВС 

Имот № 
038194(нула три 
осем едно девет 
четири) с площ 
0.474 дка 
(четиристотин 
седемдесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

911 5778 
23.02.2015 

5778 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръльовица, имот № 
042105 от КВС 

Имот № 
042105(нула 
четири две едно 
нула пет) с площ 
0.275 дка (двеста 
седемдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 

2,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

собственост 

912 5779 
23.02.2015 

5779 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Кръстьови ниви, имот № 
042117 от КВС 

Имот № 
042117(нула 
четири две едно 
едно седем) с площ 
0.180 дка (сто и 
осемдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

1,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

913 5780 
23.02.2015 

5780 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Тръльовица, имот № 
042127 от КВС 

Имот № 
042127(нула 
четири две едно 
две седем) с площ 
12.350 дка 
(дванадесет 
хиляди триста и 
петдесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  дере 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

123,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

914 5781 
23.02.2015 

5781 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Горно Саманово, имот № 
043033 от КВС 

Имот № 
043033(нула 
четири три нула три 
три) с площ 0.283 
дка (двеста 
осемдесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

915 5782 
23.02.2015 

5782 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Горно Саманово, имот № 
043039 от КВС 

Имот № 
043039(нула 
четири три нула три 
девет) с площ 0.654 
дка (шестстотин 
петдесет и четири 
кв.м.). 

4,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   
 



Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

Закона за 
общинска 
собственост 

916 5783 
23.02.2015 

5783 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Киселица, имот № 044041 
от КВС 

Имот № 
044041(нула 
четири четири нула 
четири едно) с 
площ 0.599 дка 
(петстотин 
деветдесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

917 5784 
23.02.2015 

5784 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Киселица, имот № 044047 
от КВС 

Имот № 
044047(нула 
четири четири нула 
четири седем) с 
площ 0.188 дка (сто 
осемдесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

1,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

918 5785 
23.02.2015 

5785 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Копривето, имот № 045056 
от КВС 

Имот № 
045056(нула 
четири пет нула пет 
шест) с площ 0.475 
дка (четиристотин 
седемдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

919 5786 
23.02.2015 

5786 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м. Света Богородица, имот 

Имот № 
041012(нула 
четири едно нула 
едно две) с площ 

28,70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



№ 041012 от КВС 2.865 дка (две 
хиляди осемстотин 
шестдесет и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  пасище 
с храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ(девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

920 5787 
23.02.2015 

5787 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020237 
от КВС 

Имот № 020237 
(нула две нула две 
три седем) с площ 
0.257 дка (двеста 
петдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

921 5788 
23.02.2015 

5788 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021054 
от КВС 

Имот № 021054 
(нула две едно 
нула пет четири) с 
площ 0.423 дка 
(четиристотин 
двадесет и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

922 5789 
23.02.2015 

5789 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020307 
от КВС 

Имот № 020307 
(нула две нула три 
нула седем) с площ 
0.248 дка (двеста 
четиридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 

   
 

923 5790 
23.02.2015 

5790 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 

Имот № 020319 
(нула две нула три 

14.80 лв. Имотът се 
управлява от 

   
 



Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020319 
от КВС 

едно девет) с площ 
0.329 дка (триста 
двадесет и девет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

924 5791 
23.02.2015 

5791 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020327 
от КВС 

Имот № 020327 
(нула две нула три 
две седем) с площ 
0.221 дка (двеста 
двадесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
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 
общинска 
собственост 

   
 

925 5792 
23.02.2015 

5792 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020350 
от КВС 

Имот № 020350 
(нула две нула три 
пет нула) с площ 
0.741 дка 
(седемстотин 
четиридесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

33.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

926 5793 
23.02.2015 

5793 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021025 
от КВС 

Имот № 021025 
(нула две едно 
нула две пет) с 
площ 0.203 дка 
(двеста и три кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

7.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

927 5794 
23.02.2015 

5794 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Луковото, имот № 021035 

Имот № 021035 
(нула две едно 
нула три пет) с 
площ 0.596 дка 

26.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



от КВС (петстотин 
деветдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

928 5795 
23.02.2015 

5795 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с ЕКАТТЕ 66319, 
м.Видните, имот № 020271 
от КВС 

Имот № 020271 
(нула две нула две 
седем едно) с площ 
0.014 дка 
(четиринадесет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  храсти 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  V (пета) 

0.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

929 5796 
20.04.2015 

5796 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
бул. "Юндола", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1499 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ ІII-1499, кв. 26Б по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1499 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно 
четири девет 
девет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
99 кв.м.(деветдесет 
и девет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени 
площи 

854.40 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:6311/23.
07.2018 

930 5797 
20.04.2015 

5797 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
бул. "Юндола", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1639 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
1639, кв. 23 по ПУП на гр. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1639 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно 
шест три девет) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 544 
кв.м.(петстотин 

4 678.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

четиридесет и 
четири кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени 
площи 

931 5798 
20.04.2015 

5798 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 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш имот 
УПИ ХІІІ-1656, кв. 56 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 40 125 
кв.м.(четиридесет 
хиляди сто 
двадесет и пет 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
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 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 611 от 
30.12.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

932 5799 
20.04.2015 

5799 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. "Орфей", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.9627 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план: няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.9627 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет 
шест две седем) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 2 789 
кв.м.(две хиляди 
седемстотин 
осемдесет и и 
девет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за 

33 189.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



площад 

933 5800 
20.04.2015 

5800 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. "Орфей", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.9640 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план: няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.9640 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет 
шест четири нула) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 871 
кв.м.(осемстотин 
седемдесет и едни 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за алея 

7 490.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

934 5801 
20.04.2015 

5801 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. "Юндола" 13, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.9677 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план: няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.9677 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка девет 
шест седем седем) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 609 
кв.м.(шестстотин и 
девет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за 
паркинг 

5 237.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

935 5803 
20.04.2015 

5803 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 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш УПИ 
ІІ-1680, кв. 76 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) 
Трайно 

62 891.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 610 от 
30.12.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за 
спортна зала 

936 5805 
20.04.2015 

5805 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 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш УПИ 
ІV-1689, кв. 74 по ПУП на гр. 
Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

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 
603 кв.м.(хиляда 
шестстотин и три 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за обект 
комплекс за 
социални грижи 

12 682.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 609 от 
30.12.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

937 5807 
20.04.2015 

5807 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 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, бивш УПИ 
ХХ-1691, кв. 121 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) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
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 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 608 от 
30.12.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

938 5808 
20.04.2015 

5808 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
кв. малко Белово, ПИ с 
идентификатор 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1696 
(нула три пет девет 

16 236.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

  Заповед 
№ 607 от 
30.12.2016 
г. на кмета 



03592.503.1696 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план 1696 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

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 озеленени 
площи 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

на община 
Белово 
 

939 5809 
20.04.2015 

5809 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 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план 1697 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) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени 
площи 

13 209.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 606 от 
30.12.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

940 5811 
23.04.2015 

5811 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Над селото, имот № 
000045 от КВС 

Имот № 000045 
(нула нула нула 
нула четири пет) с 
площ 0.900 дка 
(деветстотин кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
отводнит.канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  VІ (шеста) 

1188,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

941 5812 5812 обл. Пазарджик, общ. Имот № 000049 2135,80 лв. Имотът се    



23.04.2015 Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Гюметата, имот № 
000049 от КВС 

(нула нула нула 
нула четири девет) 
с площ 1.618 дка 
(хиляда шестотин и 
осемнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
отводнит.канал 
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 

 

942 5813 
23.04.2015 

5813 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Над селото, имот № 
000090 от КВС 

Имот № 000090 
(нула нула нула 
нула девет нула) с 
площ 0.921 дка 
(деветстотин 
двадесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
отводнит.канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  VІ (шеста) 

1 215.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

943 5814 
23.04.2015 

5814 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Под вадата, имот № 
000114 от КВС 

Имот № 000114 
(нула нула нула 
едно четири 
четири) с площ 
15.844 дка 
(петнадесет хиляди 
осемстотин 
четиридесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
отводнит.канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІV (четвърта) 

20 914.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

944 5815 
23.04.2015 

5815 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Галабица, имот № 
000175 от КВС 

Имот № 000175 
(нула нула нула 
едно седем пет) с 
площ 1.474 дка 
(хиляда 
четиристотин 
седемдесет и 
четири кв.м.). 

1 945.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



Начин на трайно 
ползване -  
отводнит.канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  VІ (шеста) 

общинска 
собственост 

945 5816 
23.04.2015 

5816 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Чалтъците, имот № 
000189 от КВС 

Имот № 000189 
(нула нула нула 
едно осем девет) с 
площ 7.106 дка 
(седем хиляди сто и 
шест кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
отводнит.канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІV (четвърта) 

9 379.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

946 5817 
23.04.2015 

5817 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Кацарски мост, 
имот № 000203 от КВС 

Имот № 000203 
(нула нула нула две 
нула три) с площ 
3.507 дка (три 
хиляди петстотин и 
седем кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
отводнит.канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІV (четвърта) 

4 629.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

947 5818 
23.04.2015 

5818 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Кюнците, имот № 
005030 от КВС 

Имот № 005030 
(нула нула пет нула 
три нула) с площ 
0.631 дка 
(шестотин тридесет 
и един кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
отводнит.канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  VІ (шеста) 

832.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

948 5827 
23.04.2015 

5827 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Белия камък, имот 

Имот № 000001 
(нула нула нула 
нула нула едно) с 
площ 0.886 дка 

1 169.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



№ 000001 от КВС (осемстотин 
осемдесет и шест 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
напоител. канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

949 5828 
23.04.2015 

5828 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Герена, имот № 
000019 от КВС 

Имот № 000019 
(нула нула нула 
нула едно девет) с 
площ 2.618 дка (две 
хиляди шестотин и 
осемнадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
напоител. канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  VІ (шеста) 

3 455.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

950 5829 
23.04.2015 

5829 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Гюметата, имот № 
000059 от КВС 

Имот № 000059 
(нула нула нула 
нула пет девет) с 
площ 0.681 дка 
(шестотин 
осемдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
напоител. канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  VІ (шеста) 

 898,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

951 5830 
23.04.2015 

5830 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Вадата, имот № 
000127 от КВС 

Имот № 000127 
(нула нула нула 
едно две седем) с 
площ 24.703 дка 
(двадесет и четири 
хиляди 
седемстотин и три 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
напоител. канал 
Категория на 
земята при 

 32608,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



неполивни условия 
-  Х (десета) 

952 5831 
23.04.2015 

5831 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Кацарски мост, 
имот № 000173 от КВС 

Имот № 000173 
(нула нула нула 
едно седем три) с 
площ 3.981 дка (три 
хиляди 
деветстотин 
осемдессет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
напоител. канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  IV (четвърта) 

5254,90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

953 5832 
23.04.2015 

5832 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Юрта, имот № 
036039 от КВС 

Имот № 036039 
(нула три шест нула 
три девет) с площ 
1.505 дка (хиляда 
петстотин и пет 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
напоител. канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  VІ (шеста) 

1986,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

954 5833 
23.04.2015 

5833 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м. Герена, имот № 
000023 от КВС 

Имот № 000023 
(нула нула нула 
нула две три) с 
площ 7.852 дка 
(седем хиляди 
осемстотин 
петдесет и два 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
отводнит. канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  VI (шеста) 

10364,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

955 5834 
23.04.2015 

5834 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Лъга, имот № 
000006 от КВС 

Имот № 000006 
(нула нула нула 
нула нула шест) с 
площ 5.228 дка (пет 
хиляди двеста 

 6901,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



двадесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
отводнит. канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  ІХ (девета) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

956 5835 
23.04.2015 

5835 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Белия камък, имот 
№ 000016 от КВС 

Имот № 000016 
(нула нула нула 
нула едно шест) с 
площ 1.267 дка 
(хиляда двеста 
шестдесет и седем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
отводнит. канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  VI (шеста) 

1672,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

957 5836 
23.04.2015 

5836 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище 
с.Аканджиево с ЕКАТТЕ 
00165, м.Белия камък, имот 
№ 000020 от КВС 

Имот № 000020 
(нула нула нула 
нула две нула) с 
площ 5.013 дка (пет 
хиляди и 
тринадесет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
отводнит. канал 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
-  VI (шеста) 

6 617.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

958 5863 
25.06.2015 

5863 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. Щърбан войвода, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1598 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план УПИ 
XXVII-1598, кв. 1 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1598 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно пет 
девет осем) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 2 487 
кв.м.(две хиляди 
четиристотин 
осемдесет и седем 
кв.м) 
Трайно 

21 388.20 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 друг 
вид озеленени 
площи 

959 5864 
25.06.2015 

5864 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. "Барон Хирш" № 3, ПИ с 
идентификатор 
03592.501.2156 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план УПИ XV - 
Озеленяване, кв. 70 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.2156 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
едно точка две 
едно пет шест) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 357 
кв.м.(триста 
петдесет и седем 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени 
площи 

3 070.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

960 5865 
25.06.2015 

5865 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. "Барон Хирш" № 3, ПИ с 
идентификатор 
03592.501.9585 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план УПИ XV - 
Озеленяване, кв. 70 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.9585 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
едно точка девет 
пет осем пет) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 2 535 
кв.м.(две хиляди 
петстотин тридесет 
и пет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени 
площи 

21 801.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

961 5866 
25.06.2015 

5866 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. Голямо Белово, ПИ с 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.1392 (нула 

12 500.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 

   
 



идентификатор 03592.3.1392 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
номер по предходен план 61 

три пет девет две 
точка три точка 
едно три девет две) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 2 
601 кв.м.(две 
хиляди шестстотин 
и един кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - 
Гробищен парк 

община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

962 5867 
25.06.2015 

5867 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. "Освобождение", ПИ с 
идентификатор 03592.502.13 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
изменен със Заповед 
КД-14-13-228/27.05.2013 г. на 
Началника на СГКК - 
Пазарджик, номер по 
предходен план УПИ X, кв. 64 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.13 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно три) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 395 
кв.м.(триста 
деветдесет и пет 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени 
площи 

4 700.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

963 5868 
25.06.2015 

5868 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. Освобождение, ПИ с 
идентификатор 
03592.503.1874 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план 1874 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.503.1874 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
три точка едно 
осем седем четири) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 2 
917 кв.м.(две 
хиляди 
деветстотин и 
седемнадесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 

25 086.20 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 друг 
вид озеленени 
площи 

964 5869 
25.06.2015 

5869 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 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план 5041860, 
УПИ ІІІ, кв. 122, одобрен със 
Заповед 485/1979 г. на кмета 
на община Белово 

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 хиляди 
деветстотин 
четиридесет и  
девет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени 
площи 

59 761.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 605 от 
30.12.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

965 5870 
25.06.2015 

5870 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. Освобождение, ПИ с 
идентификатор 03592.502.17 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
последно изменен със 
Заповед 
КД-14-13-228/27.05.2013 г. на 
нАЧАЛНИКА НА СГККн - 
Пазарджик, номер по 
предходен план  УПИ XIV, кв. 
62, одобрен със Заповед 
485/1979 г. на кмета на 
община Белово 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.17 (нула 
три пет девет две 
точка пет нула две 
точка едно седем) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 142 
кв.м.(сто 
четиридесет и два 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени 
площи 

1 689.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

966 5876 
12.08.2015 

5876 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. Освобождение, ПИ с 
идентификатор 
03592.501.2128 по КККР на 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.501.2128 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 

45 239.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК,  номер по 
предходен план  УПИ ІІ, кв. 
18 по ПУП на Белово, 
одобрен със Заповед 
485/1979 г. на кмета на 
община Белово 

едно точка две 
едно две осем) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 3 213 
кв.м.(три хиляди 
двеста и 
тринадесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид производствен, 
складов обект 
Сграда с 
идентификатор 
03592.501.2128.1 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
едно точка две 
едно две осем 
точка едно) със 
застроена площ 90 
кв.м.(деветдесет 
кв.м.) 
Брой етажи: 
1(един) 
Предназначение: 
Сграда за 
водоснабдяване 
и/или канализация 
Година на 
построяване на 
сградата - 1993 г. 
(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и трета 
год.) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.501.2128.2 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
едно точка две 
едно две осем 
точка две) със 
застроена площ 
100 кв.м.(сто кв.м.) 
Брой етажи: 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 



1(един) 
Предназначение: 
Сграда за 
водоснабдяване 
и/или канализация 
Година на 
построяване на 
сградата - 1993 г. 
(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и трета 
год.) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.501.2128.3 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
едно точка две 
едно две осем 
точка три) със 
застроена площ 50 
кв.м.(петдесет 
кв.м.) 
Брой етажи: 
1(един) 
Предназначение: 
Сграда за 
енергопроизводств
о 
Година на 
построяване на 
сградата - 1993 г. 
(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и трета 
год.) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.501.2128.4 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
едно точка две 
едно две осем 
точка четири) със 
застроена площ 43 
кв.м.(четиридесет и 
три кв.м.) 
Брой етажи: 
1(един) 
Предназначение: 



Сграда за 
водоснабдяване 
и/или канализация 
Година на 
построяване на 
сградата - 1993 г. 
(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и трета 
год.) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.501.2128.5 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
едно точка две 
едно две осем 
точка пет) със 
застроена площ 50 
кв.м.(петдесет 
кв.м.) 
Брой етажи: 
1(един) 
Предназначение: 
Сграда за 
водоснабдяване 
и/или канализация 
Година на 
построяване на 
сградата - 1993 г. 
(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и трета 
год.) 

967 5882 
12.08.2015 

5882 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
п.к. 4468, ул."проф. Хр. 
Вакарелски, УПИ І - 
Училище, кв. 36 по ПУП на с. 
Момина Клисура , одобрен 
със Заповед 1218/1986 г. на 
кмета на община Белово 

Читалище - част от 
масивна сграда - 
2(два) етажа   
Първи етаж е със 
застроена площ 
423.13 
кв.м(четиристотин 
двадесет и три 
кв.м. и тринадесет 
кв.см.) и се състои 
от: 
Входно фоайе със 
стълбище и WC,  
читалищна зала с 
площ 110.53 
кв.м.(сто и десет 

23 166.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



кв.м. и петдесет и 
три кв.см) и сцена с 
площ 54.47 
кв.м.(петдесет и 
четири кв.м. и 
четиридесет и 
седем кв. см.) 
библиотека с площ 
114.57 кв.м.(сто и 
четиринадесет 
кв.м. и петдесет и 
седем кв.см.) 
гримьорни - 2(два) 
броя с площ 11 
кв.м.(единадесет 
кв.м.) и 9.24 
кв.м.(девет кв.м. и 
двадесет и четири 
кв. см.) 
WC 
котелно с площ 
15.73 кв.м.( 
петнадесет кв.м. и 
седемдесет и три 
кв.см) 
Втори етаж е със 
застроена площ 
214.54 кв.м.(двеста 
и четиринадесет 
кв.м. и петдесет и 
четири кв.см.) и се 
състои от: 
стълбище с площ 
7.52 кв.м.(седем 
кв.м. и петдесет и 
два кв.см.) 
склад с площ 10.39 
кв.м.(десет кв.м. и 
тридесет и девет 
кв. см.) 
фоайе с площ 30.50 
кв.м.(тридесет кв.м. 
и 50 кв. см.) 
зала за спортни 
танци с площ 96.19 
кв.м.(деветдесет и 
шест кв.м. и 19 
кв.см) 
съблекалня с площ 
16.87 



кв.м.(шестнадесет 
кв.м. и 87 кв.см.) 
Година на 
построяване на 
сградата - 1951 г. 
(хиляда 
деветстотин 
петдесет и първа 
год.) 

968 5885 
20.08.2015 

5885 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, курорт 
Чаира,  УПИ І - 23 "за 
озеленяване", кв. 1 по ПУП 
на курорт "Чаира" , одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 г. на ОбС - Белово 

УПИ 
І(едно)-23(двадесе
т и три) "За 
озеленяване" с 
площ 4 356.30 
кв.м.(четири 
хиляди триста 
петдесет и шест 
кв.м. и тридесет 
кв.см.) 

22 478.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 134 от 
10.04.2018 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставени 
нови 
Актове за 
собствено
ст 

969 5889 
20.08.2015 

5889 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ ХІІ 
- 24 "за озеленяване", кв. 2 по 
ПУП на курорт "Чаира" , 
одобрен с Решение № 889 от 
16.07.2015 год. на ОбС 
Белово 

УПИ ХІІ 
(дванадесет) - 24 
(двадесет и четири) 
"За озеленяване" с 
площ 4949.20 
кв.м.(четири 
хиляди 
деветстотин 
четиридесет и 
девет кв.м и 20 
кв.см.) 

25 537.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

970 5892 
21.08.2015 

5892 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ ІІ - 
24"За озеленяване", кв. 2 по 
ПУП на курорт "Чаира" , 
одобрен с Решение № 889 от 
16.07.2015 год. на ОбС 
Белово 

УПИ ІІ (две) - 24 
(двадесет и 
четири),"За 
озеленяване" с 
площ 1 513.40 
кв.м.(хиляда  
петстотин и 
тринадесет кв.м и 
четиридесет кв.см.) 

7 809.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

971 5893 
21.08.2015 

5893 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ ІІІ - 
24, 25 "За озеленяване, ТП и 
инж. инфраструктура", кв. 2 
по ПУП на курорт "Чаира" , 
одобрен с Решение № 889 от 
16.07.2015 год. на ОбС 
Белово 

УПИ ІІІ (три) - 24 
(двадесет и 
четири), 
25(двадесет и пет) 
"За озеленяване, 
ТП и инж. 
инфраструктура" с 
площ 1 436.80 
кв.м.(хиляда  

7 413.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 

   
 



четиристотин 
тридесет и шест 
кв.м и осемдесет 
кв.см.) 

собственост 

972 5896 
21.08.2015 

5896 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ 
ХVІІ - 24 "За озеленяване", 
кв. 2 по ПУП на курорт 
"Чаира" , одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год. на 
ОбС Белово 

УПИ ХVІІ 
(седемнадесет) - 24 
(двадесет и четири) 
"За озеленяване"с 
площ 113.30 
кв.м.(сто и 
тринадест кв.м и 
тридесет кв.см.) 

584,60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

973 5897 
04.09.2015 

5897 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ ІІІ - 
33,35 "За изолационна 
зеленина"", кв. 8 А по ПУП на 
курорт "Чаира" , одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 год. на ОбС 
-Белово 

УПИ ІІІ (три) - 
33(тидесет и три), 
35(тридесет и пет) 
"За изолационна 
зеленина " с площ 2 
470.50 кв.м.(две 
хиляди 
четиристорин и 
седемдесет кв.м. и 
петдесет кв.см.) 

12 747.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

974 5903 
04.09.2015 

5903 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ ІХ 
- 24 "За озеленяване", кв.2  
по ПУП на курорт "Чаира" , 
одобрен с Решение № 889 от 
16.07.2015 год. на ОбС 
Белово 

УПИ ІХ (девет) - 
24(двадесет и 
четири) "За 
озеленяване "с 
площ 718.30 
кв.м.(седемдестоти
н и осемнадесет 
кв.м. и тридесет 
кв.см.) 

3 706.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

975 5918 
04.09.2015 

5918 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ І - 
33,35 "За озеленяване и 
атракции", кв.8А  по ПУП на 
курорт "Чаира" , одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 год. на ОбС 
Белово 

УПИ І (едно) - 
33,35(тридесет и 
три, тридесет и пет) 
"За озеленяване и 
атракции " с площ 
1069.80 
кв.м.(хиляда 
шестдесет и девет 
кв.м. и осемдесет 
кв.см.) 

5 520.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

976 5919 
04.09.2015 

5919 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ ІV 
- 33  "За ПОСВ", кв.8А  по 
ПУП на курорт "Чаира" , 
одобрен с Решение № 889 от 
16.07.2015 год. на ОбС 

УПИ ІV (четири) - 
33(тридесет и три) 
"За ПОСВ "с площ 
1371 кв.м.(хиляда 
триста седемдесет 
и един кв.м.) 

7 074.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



Белово 12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

977 5920 
04.09.2015 

5920 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ VІІ 
- 17  "За озеленяване и река", 
кв.8А  по ПУП на курорт 
"Чаира" , одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год. на 
ОбС Белово 

УПИ VІІ (седем) - 17 
(седемнадесет) "За 
озеленяване и река 
"с площ 1936.60 
кв.м.(хиляда 
деветстотин 
тридесет и шест 
кв.м. и шестдесет 
кв.см) 

9 992.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

978 5921 
04.09.2015 

5921 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ 
VІІІ - 18,33  "За курортен парк 
- тематичен атракцион ", 
кв.8А  по ПУП на курорт 
"Чаира" , одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год. на 
ОбС Белово 

УПИ VІІІ (осем) - 
18,33 
(осемнадеесет, 
тридесет и три) "За 
курортен парк - 
тематичен 
атракцион " с площ 
10 131 кв.м.(десет 
хиляди сто 
тридесет и един 
кв.м.) 

52 276.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

979 5922 
04.09.2015 

5922 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ V - 
33  "За екстензивна 
зеленина", кв.8А  по ПУП на 
курорт "Чаира" , одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 год. на ОбС 
Белово 

УПИ V (пет) - 33 
(тридесет и три) "За 
екстензивна 
зеленина " с площ 4 
163 кв.м.(четири 
хиляди сто 
шестдесет и три 
кв.м.) 

21 481.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

980 5926 
17.09.2015 

5926 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ VІ 
- 33  "За ХС", кв.8А  по ПУП 
на курорт "Чаира" , одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 год. на ОбС 
Белово 

УПИ VІ (шест) - 33 
(тридесет и три) "За 
ХС" " с площ 109.70 
кв.м.(сто и девет 
кв.м. и седемдесет 
кв.см.) 

566.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

981 5939 
29.09.2015 

5939 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ І - 
41  "За ТП", кв.5  по ПУП на 
курорт "Чаира" , одобрен с 
Решение № 889 от 

УПИ І (едно) -  
41(четиридесет и 
едно) "За ТП" " с 
площ 119.90 
кв.м.(сто и 

618.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

  Заповед 
№ 375 от 
09.07.2021 
г. на кмета 
на община 



16.07.2015 год. на ОбС 
Белово 

деветнадесет кв.м. 
и деведесет кв.см.) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

Белово 
 

982 5940 
29.09.2015 

5940 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ ІІ - 
41  "За озеленяване", кв.5  по 
ПУП на курорт "Чаира" , 
одобрен с Решение № 889 от 
16.07.2015 год. на ОбС 
Белово 

УПИ ІІ (две) -  
41(четиридесет и 
едно) "За 
озеленяване" " с 
площ 1965.90 
кв.м.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и пет 
кв.м. и деведесет 
кв.см.) 

10 144.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

983 5947 
29.09.2015 

5947 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ 
ХІV - 34 "За озеленяване", 
кв.5  по ПУП на курорт 
"Чаира" , одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год. на 
ОбС Белово 

УПИ ХІV 
(четиринадесет) - 
34(тридесет и 
четири) "За 
озеленяване" " с 
площ 1319.50 
кв.м.(хиляда триста 
и деветнадесет 
кв.м. и петдесет 
кв.см.) 

6 808.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

984 5951 
19.10.2015 

5951 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ ХІ 
- 3 "За озеленяване", кв.20  
по ПУП на курорт "Чаира" , 
одобрен с Решение № 889 от 
16.07.2015 год. на ОбС 
Белово 

УПИ ХІ 
(единадесет) - 
3(три) "За 
озеленяване" " с 
площ 517 
кв.м.(петстотин и 
седемнадесет 
кв.м.) 

2 667.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

985 5953 
19.10.2015 

5953 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ 
ХХХ - 3 "За озеленяване", 
кв.20  по ПУП на курорт 
"Чаира" , одобрен с Решение 
№ 889 от 16.07.2015 год. на 
ОбС Белово 

УПИ ХХХ 
(тридесет) - 3(три) 
"За озеленяване" " 
с площ 4 153.90 
кв.м.(четири 
хиляди сто 
петдесет и три кв.м. 
и деветдесет 
кв.см.) 

21 434.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

986 5959 
19.10.2015 

5959 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ ІІІ - 
33 "За озеленяване", кв.8В  
по ПУП на курорт "Чаира" , 
одобрен с Решение № 889 от 

УПИ ІІІ (три) - 
33(тридесет и три) 
"За озеленяване" " 
с площ 919 
кв.м.(деветстотин и 

4 742.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



16.07.2015 год. на ОбС 
Белово 

деветнадесет кв.м.) основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

987 6012 
01.04.2016 

6012 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Сестримо с  ЕКАТТЕ 66319, 
м.Тръльовица, имот № 
000098 от КВС 

Имот № 000098 
(нула нула нула 
нула девет осем) с 
площ 11.846 дка 
(единадесет 
хиляди осемстотин 
четиридесет и шест  
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - местен 
път 

30 325.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

988 6095 
22.04.2016 

6095 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, м. 
Корията, ПИ с 
идентификатор 03592.3.671 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК,  
номер по предходен план  
044002 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.671 (нула 
три пет девет две 
точка три точка 
шест седем едно) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 12 
081 
кв.м.(дванадесет 
хиляди осемдесет и 
един кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - за 
селскостапански, 
горски, ведомствен 
път 

31 169.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

989 6096 
22.04.2016 

6096 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.800 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК,  номер по 
предходен план  045001 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.800 (нула 
три пет девет две 
точка три точка 
осем нула нула)  по 
КККР на гр. Белово 
с площ 9 541 
кв.м.(девет хиляди 
петстотин 
четиридесет и един 
кв.м) 
Трайно 

24 615.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - за 
селскостапански, 
горски, ведомствен 
път 

990 6097 
22.04.2016 

6097 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, м. Азово, 
ПИ с идентификатор 
03592.3.905 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК,  номер по 
предходен план  047016 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.3.905 (нула 
три пет девет две 
точка три точка 
девет нула пет) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 5 772 
кв.м.(пет хиляди 
седемстотин 
седемдесет и два 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - за 
селскостапански, 
горски, ведомствен 
път 

14 891.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

991 6100 
22.04.2016 

6100 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. "Чавдар войвода" № 8, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.2089 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК,  стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план  
няма 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.2089 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка две нула 
осем девет) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 718 
кв.м.(седемстотин 
и осемнадесет 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - 
обществен 
селищен парк, 
градина 

6 174.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



992 6111 
04.05.2016 

6111 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
м. Крайчинец, имот № 
000464 от КВС на с. 
Мененкьово 

Имот № 000464 
(нула нула нула 
четири шест 
четири)  с площ 
12.338 дка 
(дванадесет 
хиляди триста 
тридесет и осем 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
гробище 

25 268.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

993 6117 
17.05.2016 

6117 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Габровица с ЕКАТТЕ 14163, 
имот № 000045 от КВС на с. 
Габровица 

Имот № 
000045(нула нула 
нула нула четири 
пет)  с площ 12.444 
дка (дванадесет 
хиляди 
четиристотин 
четиридесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  местен 
път 

18 178,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

994 6119 
01.07.2016 

6119 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите  с ЕКАТТЕ 24414 , 
м. Вучата могила, имот № 
000086 по КВС 

Имот № 000086 
(нула нула нула 
нула осем шест) с 
площ 30.471 дка 
(тридесет хиляди 
четиристотин 
седемдесет и един 
кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - сметище 

40 221.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 17 от 
08.01.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

995 6126 
13.09.2016 

6126 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, УПИ 
ХХVII "Музей", кв. 21 по ПУП 
на с. Дъбравите, одобрен със 
Заповед № 129/1971 г. 

УПИ 
ХХVII(двадесет и 
седем) "Музей" с 
площ 660 кв.м. 
(шестстотин и 
шестдесет кв.м.) с 
построените в него: 
Масивна сграда - 
1(един) етаж със 
застроена площ 70 
кв.м.(седемдесет 
кв.м.) 
Година на 
построяване - 1984 
г.(хиляда 
деветстотин 

2 812.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



осемдесет и 
четвърта г.) 
Кл(масивна 
тоалетна) - 1(един) 
етаж със застроена 
площ 3 кв.м.(три 
кв.м.) 
Година на 
построяване - 1984 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и 
четвърта г.) 

996 6129 
19.09.2016 

6129 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, кв. 
Малко Белово, п.к. 4470, ПИ 
с идентификатор 
03592.503.545 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК,  стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план  
1687, квартал 74, парцел IV , 
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 

52 795.40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 604  от 
30.12.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

997 6134 
19.09.2016 

6134 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, кв. 
Малко Белово, п.к. 4470, ПИ 
с идентификатор 
03592.503.1863 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК,  стар 
идентификатор - няма, 
номер по предходен план  
5041863, квартал 117, 
парцел I , 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) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 

93 387.40лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 603 от 
30.12.2016 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Начин на трайно 
ползване - 
обществен 
селищен парк, 
градина 

998 6136 
05.10.2016 

6136 с. Мененкьово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, УПИ V- 
Културен дом, кв.29 по ПУП 
на с. Мененкьово - одобрен 
със Заповед № 
300-4-42/22.05.2002 г. и 
Решение № 202/2005 г. на 
Общински съвет - Белово 

УПИ V(пет)- 
"Културен дом" с 
площ 1 904.14 
кв.м.(хиляда 
деветстотин и 
четири кв.м. и 14 
кв.см.) 

6 157.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
осночание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
В УПИ 
V-"Култур
ен дом" е 
построена 
МсбО на 
2(два) 
етажа със 
Застроена 
площ 750 
кв.м. от 
които: 
-Част от 
масивна 
сграда на 
2(два) 
етажа- 
едноетажн
о тяло, 
обособено 
като 
самостоят
елен обект 
с площ 82 
кв.м., 
собствено
ст на 
Владимир 
Михайлов 
Нонев 
съгл. 
Договор за 
покупко-пр
одажба от 
21.01.2011 
г. , вписан 
с Акт №  
117, том ІІ, 
рег. № 
444/2011 г. 
-Обособен
а 
площадка 
тераса с 
полщ 97 



кв.м., 
собствено
ст на 
Владимир 
Михайлов 
Нонев 
съгл. 
Договор за 
покупко-пр
одажба от 
18.09.2013 
г. , вписан 
с Акт №  
163, том 
ХХХІ, рег. 
№ 
8706/2013 
г. 
-Самостоя
телен 
обект в 
масивна 
сграда на 
2 етажа, 
собствено
ст на 
Владимир 
Михайлов 
Нонев 
съгл. 
Договор за 
покупко-пр
одажба от 
13.02.2016 
г. , вписан 
с Акт №  
102, том 
14, рег. № 
4297/2016 
г. г. 
останалат
а част от 
сградата е 
собствено
ст на 
Община 
Белово, 
съгл. 
АПОС № 
10/29.09.1



997 г. и на 
основание 
Служебна 
бележка 
№ БЛ 
-640/16.09.
2016 г. от 
Районна 
служба 
"ПБЗН" - 
гр. Белово 
сградата 
не е в 
състояние 
да се 
използва и 
помещени
ята са 
разрушен
и. 

999 6150 
28.11.2016 

6150 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
имот № 000103 от КВС 

Имот № 000103 
(нула нула нула 
едно нула три) с 
площ 9.359 дка  
(девет хиляди 
триста петдесет и 
девет кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - местен 
път 

16 471.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

100
0 

6151 
29.11.2016 

6151 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул "Освобождение" № 115, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.1207 по КККР на 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ ІІ-Поликлиника, 
кв. 9 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
03592.502.1207.1.1(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно две 
нула седем точка 
едно точка едно) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 154.20 
кв.м.(сто петдесет и 
четири кв.м. и 
двадесет кв. см.), 
състоящ се от 
лекарски кабинет, 
обща 
манипулационна, 
хирургически 
кабинет, 

21 438.30 лв. Съгл. 
Решение № 
259/15.11.201
6 г. на 
Общински 
съвет - 
Белово  
предоставя в 
полза на 
Министерство 
на 
здравеопазва
нето за 
нуждите на 
ЦСМП - 
Пазарджик, 
ФСМП гр. 
Белово за 
безвъзмездно 
право на 

   
 



превързочно, 
коридор. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: За здравни и 
социални услуги 
Брой нива на 
обекта: 1(едно) 
Самостоятелният 
обект се намира в 
сграда с 
идентификатор 
03592.502.1207.1((
нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно две 
нула седем точка 
едно) 
Година на 
построяване на 
сградата - 1993 
г.(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и трета) 

управление 

100
1 

6152 
29.11.2016 

6152 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул "Освобождение" № 115, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.1207 по КККР на 
Белово, одобрени със 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
бивш УПИ ІІ-Поликлиника, 
кв. 9 по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
03592.502.1207.1.2(
нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно две 
нула седем точка 
едно точка две) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 118.70 
кв.м.(сто и 
осемнадесет кв.м. и 
седемдесет кв. 
см.), състоящ се от 
стая за шофьори, 
преддверие, 
санитарни възли, 
гаражи - 3(три) 
броя. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: Гараж в 
сграда 
Брой нива на 
обекта: 1(едно) 

16 172.70 лв. Съгл. 
Решение № 
259/15.11.201
6 г. на 
Общински 
съвет - 
Белово се 
предоставя в 
полза на 
Министерство 
на 
здравеопазва
нето за 
нуждите на 
ЦСМП - 
Пазарджик, 
ФСМП гр. 
Белово 
безвъзмездно 
право на 
управление 

   
 



Самостоятелният 
обект се намира в 
сграда с 
идентификатор 
03592.502.1207.1((
нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно две 
нула седем точка 
едно) 
Година на 
построяване на 
сградата - 1993 
г.(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и трета) 

100
2 

6153 
31.01.2017 

6153 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812, 
имот № 000284 от КВС на с. 
Мененкьово 

Имот № 000284 
(нула нула нула две 
осем четири)  с 
площ 8.284 дка 
(осем хиляди 
двеста осемдесет и 
четири  кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване -  
гробище 

29 565.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

100
3 

6194 
06.06.2017 

6194 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 
Заповед РД-18-34/20.05.2011 
г. на Изп. директор на АГКК, 
стар  идентификатор: няма, 
номер по предходен план: 
1643, УПИ ХХІІІ - 
Озеленяване, кв. 51 по ПУП 
на гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1643 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно 
шест 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(н
ула три пет девет 

25 104.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



две точка пет нула 
две точка едно 
шест четири три 
точка две) със 
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(н
ула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно 
шест четири три 
точка три) със 
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(н
ула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно 
шест четири три 
точка пет) със 
застроена площ 35 
кв.м.(тридесет и 
пет кв.м.) 
Предназначение: 
селскостопанска 
сграда 
Година на 



построяване - 1975 
г.(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и пета 
г.) 

100
4 

6195 
06.06.2017 

6195 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  гр. Белово, п.к.4470, 
ул. "Иван Вазов" № 5, ПИ с 
идентификатор 
03592.502.574 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: 
574, УПИ І, кв. 57 по ПУП на 
гр. Белово, одобрен със 
Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.574 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка пет 
седем четири) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 570 кв.м. 
(петстотин и 
седемдесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за ниско 
застрояване 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.574.1 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка пет 
седем четири точка 
едно) със 
застроена площ 
101 кв.м.(сто и един 
кв.м.) 
Брой етажи: 2(два) 
Предназначение: 
сграда за детско 
заведение 
Година на 
построяване - 1957 
г.(хиляда 
деветстотин 
петдесет и седма 
г.) 
Сграда с 
идентификатор 
03592.502.574.2 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка пет 

26 739.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



седем четири точка 
две) със застроена 
площ 17 кв.м.( 
седемнадесет 
кв.м.) 
Предназначение: 
селскостопанска 
сграда 
Година на 
построяване - 1957 
г.(хиляда 
деветстотин 
петдесет и седма 
г.) 

100
5 

6198 
06.07.2017 

6198 обл. Пазарджик, общ. 
Белово,  землище с.Момина 
Клисура с ЕКАТТЕ 48903, 
м.Долния друм, имот № 
012050 от КВС на с.Момина 
Клисура 

Имот № 012050 
(нула едно две 
нула пет нула) с 
площ 5.795 дка (пет 
хиляди 
седемстотин 
деветдесет и пет 
кв.м)  
Начин на трайно 
ползване - гробище 

 12 313,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
15, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

100
6 

6209 
18.07.2017 

6209 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ 
ХІІІ - 93 "За озеленяване", 
кв.1  по ПУП на ПИ № 
000093,ЕКАТТЕ 66319 , 
одобрен с Решение № 335 от 
31.03.2017 год. на ОбС 
Белово 

УПИ ХІІІ 
(тринадесет) - 93 
(деветдесет и три) 
"За озеленяване" " 
с площ 2 590 
кв.м.(две хиляди 
петстотин и 
деветдесет кв.м.) 

5 768,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

100
7 

6216 
18.07.2017 

6216 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ 
ХХІІІ - 93 "За ТП", кв.1  по 
ПУП на ПИ № 
000093,ЕКАТТЕ 66319 , 
одобрен с Решение № 335 от 
31.03.2017 год. на ОбС 
Белово 

УПИ ХХІІ (двадесет 
и две) - 93 
(деветдесет и три) 
"За ТП" " с площ 
107 кв.м.(сто и 
седем кв.м.) 

283,00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

100
8 

6221 
26.07.2017 

6221 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ ІІІ - 
93 "За КОО", кв.2  по ПУП на 
ПИ № 000093,ЕКАТТЕ 66319 
, одобрен с Решение № 335 
от 31.03.2017 год. на ОбС 

УПИ IІІ (три) - 93 
(деветдесет и три) 
"За КОО" " с площ 
121 кв.м.(сто 
двадесет и един 
кв.м.) 

269,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

   
 



Белово 12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

100
9 

6222 
26.07.2017 

6222 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ І - 
93 "За КОО", кв.3  по ПУП на 
ПИ № 000093, ЕКАТТЕ 66319 
, одобрен с Решение № 335 
от 31.03.2017 год. на ОбС 
Белово 

УПИ І (едно ) - 93 
(деветдесет и три) 
"За КОО" с площ 
287 кв.м.(двеста 
осемдесет и седем 
кв.м.) 

639,20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

101
0 

6223 
26.07.2017 

6223 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ IІ - 
93 "За озеленяване", кв.3  по 
ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 335 от 
31.03.2017 год. на ОбС 
Белово 

УПИ IІ (две ) - 93 
(деветдесет и три) 
"За озеленяване " с 
площ 922 
кв.м.(деветстотин 
двадесет и два 
кв.м.) 

2 053,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

101
1 

6224 
26.07.2017 

6224 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ IIІ - 
93 "За КОО", кв.3  по ПУП на 
ПИ   
№ 000093, ЕКАТТЕ 66319 , 
одобрен с Решение № 335 от 
31.03.2017 год. на ОбС 
Белово 

УПИ IIІ (три ) - 93 
(деветдесет и три) 
"За КОО " с площ 98 
кв.м.(деветдесет и 
осем кв.м.) 

218,30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

101
2 

6225 
26.07.2017 

6225 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ IV 
- 93 "За КОО", кв.3  по ПУП на 
ПИ   
№ 000093, ЕКАТТЕ 66319, 
одобрен с Решение № 335 от 
31.03.2017 год. на ОбС 
Белово 

УПИ IV (четири ) - 
93 (деветдесет и 
три) "За КОО " с 
площ  272 
кв.м.(двеста 
седемдесет и два 
кв.м.) 

605,80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

101
3 

6243 
04.10.2017 

6243 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Вучата могила, УПИ  II - 86  
"За компостиране на битови 
отпадъци", съгл. Заповед № 

УПИ II(две) - 
86(осемдесет и 
шест) "За 
компостиране на 
битови отпадъци" с 
площ 8 000 кв.м.  

10 560.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 

  Заповед 
№ 15 от 
08.01.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 



19/2017 г. на кмета на 
община Белово 

(осем хиляди  
кв.м.). 

12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

 

101
4 

6244 
04.10.2017 

6244 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Вучата могила, УПИ  III - 86 
"За предварително 
третиране на 
отпадъци(сепарираща 
инсталация)" , съгл. Заповед 
№ 19/2017 г. на кмета на 
община Белово 

УПИ III(три) - 
86(осемдесет и 
шест) "За 
предварително 
третиране на 
отпадъци(сепарира
ща инсталация)" с 
площ 8 000 кв.м.  
(осем хиляди  
кв.м.). 

10 560.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 14 от 
08.01.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

101
5 

6245 
27.10.2017 

6245 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, 
п.к.4469, УПИ  VII-684 " За 
детска градина", кв. 3 по ПУП 
на с. Сестримо, одобрен със 
Заповед № 693/09.06.1986 г. 
и  Заповед № 273 от 
08.08.2017 г. на кмета на 
община Белово за ЧИ 
ПУП-ПР 

УПИ VII(седем) - 
684(шестстотин 
осемдесет и 
четири) "За детска 
градина" с площ 3 
936 кв.м.(три 
хиляди 
деветстотин 
тридесет и шест 
кв.м.) и 
построените в него: 
МЖ(детска 
градина) - един 
етаж със застроена 
площ 356 
кв.м.(триста 
петдесет и шест) 
кв.м. Година на 
построяване - 1968 
г.( хиляда 
деветстотин 
шестдесет и осма 
г.) 
Мсивна сграда- 
един етаж със 
застроена площ 52 
кв.м.(петдесет и 
два кв.м.) Година 
на построяване - 
1982 г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и втора 
г.) 
Масивна сграда - 
един етаж със 
застроена площ 13 

27 685.80 Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал, 5 от 
Закона за 
общинската 
собственост 

   
 



кв.м.(тринадесет 
кв.м.). Година на 
построяване  - 1982 
г.(хиляда 
деветстотин 
осемдесет и втора 
г.) 

101
6 

6251 
30.01.2018 

6251 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Мененкьово с ЕКАТТЕ 47812,  
имот № 000018 по КВС с. 
Мененкьово 

Имот № 
000018(нула нула 
нула нула едно 
осем) с площ 
25.574 
дка(двадесет и пет 
хиляди петстотин 
седемдесет и 
четири кв.м.). 
Начин на трайно 
ползване - язовир 

49 102.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 205 от 
06.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

101
7 

6252 
30.01.2018 

6252 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Тръне поле, имот № 
000207 по КВС с. 
Аканджиево 

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 
- 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 
№ 194 от 
02.04.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
Съставен 
нов Акт № 
6673/04.03
.2021 г. 

101
8 

6300 
26.04.2018 

6300 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, курорт 
Чаира,  УПИ XІ - 23 "За 
озеленяване", кв. 1 по ПУП 
на курорт "Чаира" , одобрен с 
Решение № 889 от 
16.07.2015 г. на ОбС - Белово 
и Заповед № 444 от 
15.12.2017 г. на кмета на 
община Белово за ЧИ 
ПУП-ПРЗ 

УПИ 
XІ(единадесет)-23(
двадесет и три) "За 
озеленяване" с 
площ 1 417 
кв.м.(хиляди 
четиристотин и 
седемнадесет 
кв.м.) 

7 311.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

101
9 

6301 
29.05.2018 

6301 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, курорт 
Чаира,  УПИ I - 233 "За 
озеленяване", кв. 1 по ПУП 
на курорт "Чаира" , одобрен с 
Решение № 889от 16.07.2015 
г. на ОбС - Белово и Заповед 

УПИ 
I(едно)-23(двадесе
т и три) "За 
озеленяване" с 
площ 
944кв.м.(деветстот
ин четиридесет и 

4 871.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   
 



№ 444 от 15.12.2017 г. на 
кмета на община Белово за 
ЧИ ПУП-ПРЗ 

четири кв.м.) Закона за 
общинска 
собственост 

102
0 

6308 
31.05.2018 

6308 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ IV 
- 93 "За озеленяване", кв.2  
по ПУП на ПИ № 000093, 
ЕКАТТЕ 66319, одобрен с 
Решение № 335 от 
31.03.2017 год. на ОбС 
Белово 

УПИ IV (четири ) - 
93 (деветдесет и 
три) "За 
озеленяване " с 
площ 1573 
кв.м.(хиляда 
петстотин 
седемдесет и три 
кв.м.) 

3 503,40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

102
1 

6309 
31.05.2018 

6309 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Сестримо, УПИ 
ХХI - 93 "За озеленяване", 
кв.1  по ПУП на ПИ № 
000093, ЕКАТТЕ 66319, 
одобрен с Решение № 335 от 
31.03.2017 год. на ОбС 
Белово 

УПИ ХХI (двадесет 
и едно ) - 93 
(деветдесет и три) 
"За озеленяване " с 
площ 2511 
кв.м.(две хиляди 
петстотин и 
единадесет кв.м.) 

5 592,50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

102
2 

6311 
23.07.2018 

6311 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
бул. "Юндола", ПИ с 
идентификатор 
03592.502.1499 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план: 1499, кв. 
26а, парцел  ІII-Озеленяване, 
по ПУП на гр. Белово, 
одобрен със Заповед № 
485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1499 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно 
четири девет 
девет) по КККР на 
гр. Белово с площ 
99 кв.м.(деветдесет 
и девет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид озеленени 
площи 

851.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 
Възникнал 
от :  AKT 
N:5796/20.
04.2015 

102
3 

6316 
19.09.2018 

6316 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
УПИ "Озеленяване", кв.48 по 
ПУП с. Момина Клисура, 
одобрен със Заповед № 
1218/13.10.1986 г., изм. със 
Заповед № 463 от 01.08.2011 
г. на кмета на община 

УПИ "Озеленяване 
" с площ 3 300 
кв.м.(три хиляди и 
триста кв.м.) 

14 190 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



Белово за ЧИ ПУП-ПР общинска 
собственост 

102
4 

6317 
19.09.2018 

6317 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
УПИ II "Озеленяване", кв.48 
по ПУП с. Момина Клисура, 
одобрен със Заповед № 
1218/13.10.1986 г., изм. със 
Заповед № 463 от 01.08.2011 
г. на кмета на община 
Белово за ЧИ ПУП-ПР 

УПИ II 
(две)"Озеленяване 
" с площ 2 050 
кв.м.(две хиляди и 
петдесет кв.м.) 

8 815.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

102
5 

6318 
19.09.2018 

6318 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
УПИ VIII "Озеленяване", 
кв.17а по ПУП с. Момина 
Клисура, одобрен със 
Заповед № 1218/13.10.1986 
г., изм. със Заповед № 328 от 
24.07.2013 г. на кмета на 
община Белово за ЧИ 
ПУП-ПР 

УПИ VIII 
(осем)"Озеленяван
е " с площ 1 160 
кв.м.(хиляда сто и 
шестдесет кв.м.) 

4 988.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

102
6 

6321 
14.11.2018 

6321 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, 
м. Вучата могила, УПИ  I - 
87,88 "За рекултивация на 
сметище за битови 
отпадъци", съгл. Заповед № 
52 от 05.02.2018  г. на кмета 
на община Белово 

УПИ I(едно) - 
87,88(осемдесет и 
седем, осемдесет и 
осем) "За 
рекултивация на 
сметище за битови 
отпадъци" с площ 
23 034 кв.м.  
(двадесет и три 
хиляди и тридесет 
и четири  кв.м.). 

30 404.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 13 от 
08.01.2020 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

102
7 

6329 
18.04.2019 

6329 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 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 841, 
квартал 33, парцел ХХ, по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.841 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка осем 
четири едно) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 285 
кв.м.(двеста 
осемдесет и пет 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана 
Начин на трайно 

1 960.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 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
та 



ползване - за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение 

102
8 

6330 
18.04.2019 

6330 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
ул. "Яденица" № 1, сграда № 
1, ет. 1, ПИ с идентификатор 
03592.502.841 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 841, 
квартал 33, парцел ХХ, по 
ПУП на гр. Белово, одобрен 
със Заповед № 485/1979 г. 

Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
03592.502.841.1.1 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка осем 
четири едно точка 
едно точка едно) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 60 
кв.м.(шестдесет 
кв.м) 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: 
инфраструктурен 
обект в сграда 
Брой нива на 
обекта: 1(едно) 
Година на 
построяване: 1965 
г.(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и пета г.) 

4 359.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 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 

102
9 

6341 
02.05.2019 

6341 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
м. Долни лаки, ПИ с 
идентификатор 48903.54.22 
по КККР на с. Мимина 
Клисура, одобрени със 
Заповед РД -18-119 от 
20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 054022 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.54.22 
(четири осем девет 
нула три точка пет 
четири точка две 
две) по КККР на с. 
Момина Клисура с 
площ 12 608 
кв.м.(дванадесет 
хиляди шестстотин 
и осем кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия: 

136.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



9(девета) 
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6343 
02.05.2019 

6343 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Момина Клисура, 
м. Дренов дол, ПИ с 
идентификатор 
48903.111.617 по КККР на с. 
Момина Клисура, одобрени 
със Заповед РД -18-119 от 
20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 000617 

Поземлен имот с 
идентификатор 
48903.111.617(чети
ри осем девет нула 
три точка едно едно 
едно точка шест 
едно седем) по 
КККР на с. Момина 
Клисура с площ 18 
036 
кв.м.(осемнадесет 
хиляди тридесет и 
шест кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия: 
9(девета) 

194.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

103
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6344 
02.05.2019 

6344 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, м. 
Нерезето, ПИ с 
идентификатор 24414.42.6 
по КККР на с. Дъбравите, 
одобрени със Заповед РД 
-18-117 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 042006 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.42.6(две 
четири четири едно 
четири точка 
четири две точка 
шест) по КККР на с. 
Дъбравите с площ 
7 641 кв.м.(седем 
хиляди шестстотин 
четиридесет и един 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: пасище 
Категория на 
земята при 
неполивни условия: 
8(осма) 

133.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 
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6351 
03.09.2019 

6351 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Голямо Белово, 
п.к. 4473, ул. "Юндола" № 87, 
ет. 1, сграда № 1 в ПИ с 

Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
15802.504.244.1.3(е

4 828.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 

   
 



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 

дно пет осем нула 
две точка пет нула 
четири точка две 
четири четири 
точка едно точка 
три) с площ 230.40 
кв.м.(двеста и 
тридесет кв.м. и 40 
кв.см.) по КККР на 
с. Голямо Белово. 
Предназначение на 
самостоятелния 
обект: за културна и 
обществена 
дейност 
Брой нива на 
обекта: 2 (две) 
Прилежащи части: 
стълбище с площ 
12.9 
кв.м.(дванадесет 
кв.м. и деветдесет 
кв. см.) 
Година на 
построяване на 
сградата: 1948 г.( 
хиляда деетстотин 
четиридесет и осма 
г.) 

Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
закона за 
общинската 
собственост 

103
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6436 
23.12.2019 

6436 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, м. 
Вучата могила, ПИ с 
идентификатор 24414.39.113 
по КККР на с. Дъбравите, 
одобрени със Заповед РД 
-18-117 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 000091 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.39.113 (две 
четири четири едно 
четири точка три 
девет точка едно 
едно три) по КККР 
на с. Дъбравите с 
площ 2 147 
кв.м.(две хиляди 
сто четиридесет и 
седем кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: за 
селскостопански, 
горски, ведомствен 
път 

 3 363.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 57 от 
08.02.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



Категория на 
земята при 
неполивни условия: 
0(нула) 

103
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6437 
23.12.2019 

6437 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, м. 
Вучата могила, ПИ с 
идентификатор 24414.39.114 
по КККР на с. Дъбравите, 
одобрени със Заповед РД 
-18-117 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 000090 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.39.114 (две 
четири четири едно 
четири точка три 
девет точка едно 
едно четири) по 
КККР на с. 
Дъбравите с площ 
8 000 кв.м.(осем 
хиляди кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: депо за 
битови отпадъци 
(сметище) 
Категория на 
земята при 
неполивни условия: 
0(нула) 

 12 531.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 56 от 
08.02.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
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6438 
23.12.2019 

6438 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, м. 
Вучата могила, ПИ с 
идентификатор 24414.39.115 
по КККР на с. Дъбравите, 
одобрени със Заповед РД 
-18-117 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 000089 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.39.115 (две 
четири четири едно 
четири точка три 
девет точка едно 
едно пет) по КККР 
на с. Дъбравите с 
площ 8 000 
кв.м.(осем хиляди 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: депо за 
битови отпадъци 
(сметище) 
Категория на 
земята при 
неполивни условия: 
0(нула) 

 12 531.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 55 от 
08.02.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



103
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6439 
23.12.2019 

6439 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, м. 
Вучата могила, ПИ с 
идентификатор 24414.39.116 
по КККР на с. Дъбравите, 
одобрени със Заповед РД 
-18-117 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 000087 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.39.116 (две 
четири четири едно 
четири точка три 
девет точка едно 
едно шест) по КККР 
на с. Дъбравите с 
площ 10 709 
кв.м.(десет хиляди 
седемстотин и 
девет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: депо за 
битови отпадъци 
(сметище) 
Категория на 
земята при 
неполивни условия: 
0(нула) 

 16 774.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 54 от 
08.02.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

103
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6440 
23.12.2019 

6440 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, м. 
Вучата могила, ПИ с 
идентификатор 24414.39.117 
по КККР на с. Дъбравите, 
одобрени със Заповед РД 
-18-117 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 000088 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.39.117 (две 
четири четири едно 
четири точка три 
девет точка едно 
едно седем;) по 
КККР на с. 
Дъбравите с площ 
12 323 
кв.м.(дванадесет 
хиляди триста 
двадесет и три 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: депо за 
битови отпадъци 
(сметище) 
Категория на 
земята при 
неполивни условия: 
0(нула) 

19 302.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 53 от 
08.02.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 



103
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6565 
15.04.2020 

6565 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр. Белово, п.к. 4470, 
м. Добрилец, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2676 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 
идентификатор:03592.1.2264
, номер по предходен план: 
000244 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.1.2676 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
две шест седем 
шест) по КККР на 
гр. Белово с площ 
713 
кв.м.(седемстотин 
и тринадесет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: пасище 
категория на 
земята: 4(четвърта) 

44.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 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 
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6566 
15.04.2020 

6566 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Бръчината, ПИ с 
идентификатор 00165.11.86 
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: 000086 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00165.11.86(нула 
нула едно шест пет 
точка едно едно 
точка осем шест) с 
площ 5 208 
кв.м.(пет хиляди 
двеста и осем кв.м.) 
по КККР на с. 
Аканджиево 
Трайно 
предназначение на 
територията- 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята - 9 (девета) 

39.60 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

104
0 

6568 
21.04.2020 

6568 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Над селото, ПИ с 
идентификатор 00165.12.71 
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: 000071 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00165.12.71(нула 
нула едно шест пет 
точка едно две 
точка седем едно) с 
площ 25 735 
кв.м.(двадесет и 
пет хиляди 
седемстотин 
тридесет и пет 
кв.м.) по КККР на с. 

148.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



Аканджиево. 
Трайно 
предназначение на 
територията- 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - овраг, 
промойна 
Категория на 
земята - 10 (десета) 

104
1 

6570 
23.04.2020 

6570 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, п.к. 
4472, м. Вучата могила, ПИ с 
идентификатор 24414.39.119 
по КККР на с. Дъбравите, 
одобрени със Заповед РД 
-18-117 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 
идентификатор: 
24414.39.117, 24414.39.116, 
24414.39.114, 24414.39.113, 
номер по предходен план: 
000087, 000088, 000090, 
парцел I-87,88 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.39.119 (две 
четири четири едно 
четири точка три 
девет точка едно 
едно девет) по 
КККР на с. 
Дъбравите с площ 
26 309 
кв.м.(двадесет и 
шест хиляди триста 
и девет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: депо за 
битови отпадъци 
(сметище) 

34 727.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

104
2 

6571 
23.04.2020 

6571 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, п.к. 
4472, м. Вучата могила, ПИ с 
идентификатор 24414.39.120 
по КККР на с. Дъбравите, 
одобрени със Заповед РД 
-18-117 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 
идентификатор: 
24414.39.115, 24414.39.114, 
24414.39.113, номер по 
предходен план: 000089, 
000090, 000091, парцел II-86 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.39.120 (две 
четири четири едно 
четири точка три 
девет точка едно 
две нула) по КККР 
на с. Дъбравите с 
площ 14 309 кв.м.( 
четиринадесет 
хиляди триста и 
девет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за 
компостираща 

18 887.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



инсталация за 
зелени отпадъци 

104
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6572 
23.04.2020 

6572 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, п.к. 
4472, м. Вучата могила, ПИ с 
идентификатор 24414.39.121 
по КККР на с. Дъбравите, 
одобрени със Заповед РД 
-18-117 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 
идентификатор: 
24414.39.114, 24414.39.113, 
номер по предходен план:  
000090, 000091, парцел III 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.39.121 (две 
четири четири едно 
четири точка три 
девет точка едно 
две едно) по КККР 
на с. Дъбравите с 
площ 562 
кв.м.(петстотин 
шестдесет и два 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за 
селскостопански, 
горски, ведомствен 
път 

741.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

104
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6574 
27.04.2020 

6574 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр.Белово, п.к. 4470, 
ПИ с идентификатор 
03592.5.79 по КККР на гр. 
Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план:  000215 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.5.79 (нула 
три пет девет две 
точка пет точка 
седем девет) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 31 909  
кв.м.(тридесет и 
една хиляди 
деветстотин и 
девет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия на 
транспортая 
Начин на трайно 
ползване: за 
местен път 

82 325.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

104
5 

6598 
13.07.2020 

6598 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с.Габровица, м. 
Транишица, ПИ с 
идентификатор 14163.22.28 
по КККР на с.Габровица, 
одобрени със Заповед РД 
-18-116 от 20.02.2019 г. на 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.22.28 (едно 
четири една шест 
три точка две две 
точка две осем) по 
КККР на 

373.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 

   
 



Изп. директор на АГКК - гр. 
Пазарджик, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 022028 

с.Габровица с площ 
6492 кв.м.(шест 
хиляди 
четиристотин 
деветдесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: пасище 
Категория на 
земята: IV 
(четвърта) 

Закона за 
общинска 
собственост 

104
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6621 
01.10.2020 

6621 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Мененкьово, м. 
Тръне поле, ПИ с 
идентификатор 47812.12.242 
по КККР на с. Мененкьово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-118 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК - гр. 
Пазарджик, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 012242 

Поземлен имот с 
идентификатор 
47812.12.242 
(четири седем осем 
едно две точка 
едно две точка две 
четири две) по 
КККР на 
с.Мененкьово с 
площ 98 494 
кв.м.(деветдесет и 
осем хиляди 
четиристотин 
деветдесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: пасище 
Категория на 
земята: 7 (седма) 

2 216.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

104
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6651 
20.01.2021 

6651 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, п.к. 
4472, м. Младенов валог, ПИ 
с идентификатор 
24414.109.83 по КККР на с. 
Дъбравите, одобрени със 
Заповед РД -18-117 от 
20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, последно 
изменение от 19.11.2020 г., 
номер по предходен план:  
000083 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.109.83(две 
четири четири едно 
четири точка едно 
нула девет точка 
осем три) по КККР 
на с. Дъбравите с 
площ 4 836 
кв.м.(четири 
хиляди осемстотин 
тридесет и шест 

116.80 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: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: нива 
Категория на 
земята: 9(девета) 

104
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6652 
01.02.2021 

6652 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, п.к. 
4472, м. Вучата могила, ПИ с 
идентификатор 24414.39.122 
по КККР на с. Дъбравите, 
одобрени със Заповед РД 
-18-117 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 
идентификатор: 
24414.39.119, парцел I 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.39.122 (две 
четири четири едно 
четири точка три 
девет точка едно 
две две) по КККР на 
с. Дъбравите с 
площ 12 810 
кв.м.(дванадесет 
хиляди осемстотин 
и десет кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване:за 
рекултивация на 
сметище за битови 
отпадъци 

19 614.70 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

104
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6664 
09.02.2021 

6664 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, п.к. 
4472, м. Младенов валог, ПИ 
с идентификатор 
24414.109.83 по КККР на с. 
Дъбравите, одобрени със 
Заповед РД -18-117 от 
20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, последно 
изменение от 09.02.2021 г., 
номер по предходен план:  
000083, парцел : I- за 
рекултивация на сметище за 
битови отпадъци 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.109.83(две 
четири четири едно 
четири точка едно 
нула девет точка 
осем три) по КККР 
на с. Дъбравите с 
площ 4 836 
кв.м.(четири 
хиляди осемстотин 
тридесет и шест 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за 
рекултивация на 

6 383.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



сметище за битови 
отпадъци 

105
0 

6670 
02.03.2021 

6670 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Мененкьово, ПИ с 
идентификатор 
47812.110.517 по КККР на с. 
Мененкьово, одобрени със 
Заповед РД -18-118 от 
20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, изм. със 
Заповед 18-1058-27.01.2021 
г. на Начлника на 
СГКК-Пазарджик, стар 
идентификатор: 47812.110.4, 
47812.110.1, 47812.12.263, 
47812.10.503, 47812.10.286, 
47812.110.18, 47812.10.317, 
номер по предходен план: 
110517, 000019 

Поземлен имот с 
идентификатор 
47812.110.517 
(четири седем осем 
едно две точка 
едно едно нула 
точка пет едно 
седем) по КККР на 
с.Мененкьово с 
площ 30 532 
кв.м.(тридесет 
хиляди петстотин 
тридесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
територия, заета от 
води и водни 
обекти 
Начин на трайно 
ползване: язовир 

58 621.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

105
1 

6671 
04.03.2021 

6671 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Мененкьово, м. 
Герена, ПИ с идентификатор 
47812.10.286 по КККР на с. 
Мененкьово, одобрени със 
Заповед РД -18-118 от 
20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, изм. със 
Заповед 18-1058-27.01.2021 
г. на Началника на 
СГКК-Пазарджик, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 010286 

Поземлен имот с 
идентификатор 
47812.10.286 
(четири седем осем 
едно две точка 
едно нула точка 
две осем шест) по 
КККР на 
с.Мененкьово с 
площ 30 806 
кв.м.(тридесет 
хиляди осемстотин 
и шест кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: пасище 
Категория на 
земята: 4(четвърта) 

1 771.30 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

105
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6672 
04.03.2021 

6672 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Мененкьово, м. 
Герена, ПИ с идентификатор 
47812.10.503 по КККР на с. 
Мененкьово, одобрени със 

Поземлен имот с 
идентификатор 
47812.10.503 
(четири седем осем 
едно две точка 

1 727.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 

   
 



Заповед РД -18-118 от 
20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, изм. със 
Заповед 18-1058-27.01.2021 
г. на Начлника на 
СГКК-Пазарджик, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 000503 

едно нула точка пет 
нула три) по КККР 
на с.Мененкьово с 
площ 27 640 
кв.м.(двадесет и 
седем хиляди 
шестстотин и 
четиридесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: дере 
Категория на 
земята: 4(четвърта) 

основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

105
3 

6673 
04.03.2021 

6673 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
ПИ с идентификатор 
00165.51.210 по КККР на с. 
Аканджиево, одобрени със 
Заповед 
РД-18-115/20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК измен 
със Заповед № 
18-1058-27.01.2021 г. на 
Началника на 
СГКК-Пазарджик, предходен 
идентификатор: 
00165.52.204, 00165.51.207, 
00165.51.206, 00165.51.205, 
номер по предходен план: 
000204, 000205, 000206 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00165.51.210(нула 
нула едно шест пет 
точка пет едно 
точка две едно 
нула) с площ 10 494 
кв.м.(десет хиляди 
четиристотин 
деветдесет и 
четири кв.м.) по 
КККР на с. 
Аканджиево. 
Трайно 
предназначение на 
територията- 
територия, заета от 
води и водни 
обекти 
Начин на трайно 
ползване - язовир 

13 852.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

105
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6674 
04.03.2021 

6674 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Тръне поле, ПИ с 
идентификатор 00165.52.205 
по КККР на с. Аканджиево, 
одобрени със Заповед 
РД-18-115/20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК измен 
със Заповед № 
18-1058-27.01.2021 г. на 
Началника на 
СГКК-Пазарджик, предходен 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00165.52.205(нула 
нула едно шест пет 
точка пет две точка 
две нула пет) с 
площ 9 869 
кв.м.(девет хиляди 
осемстотин 
шестдесет и девет 
кв.м.) по КККР на с. 
Аканджиево. 
Трайно 

300.00 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 



идентификатор: 
00165.52.204, номер по 
предходен план: 000204 

предназначение на 
територията- 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята - 6(шеста) 

105
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6675 
04.03.2021 

6675 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, землище с. 
Аканджиево с ЕКАТТЕ 00165, 
м. Тръне поле, ПИ с 
идентификатор 00165.52.206 
по КККР на с. Аканджиево, 
одобрени със Заповед 
РД-18-115/20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК измен 
със Заповед № 
18-1058-27.01.2021 г. на 
Началника на 
СГКК-Пазарджик, предходен 
идентификатор: 
00165.52.204, номер по 
предходен план: 000204 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00165.52.206(нула 
нула едно шест пет 
точка пет две точка 
две нула шест) с 
площ 6  868 
кв.м.(шест хиляди 
осемстотин 
шестдесет и осем 
кв.м.) по КККР на с. 
Аканджиево. 
Трайно 
предназначение на 
територията- 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване - пасище 
Категория на 
земята - 6(шеста) 

230.80 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

105
6 

6740 
30.03.2021 

6740 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр.Белово, ул. 
"Щърбан войвода", п.к. 4470, 
ПИ с идентификатор 
03592.502.1598 по КККР на 
гр. Белово, одобрени със 
Заповед РД -18-34 от 
20.05.2011 г. на Изп. 
директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план:  1598, 
квартал: 1, парцел XXVII 

Поземлен имот с 
идентификатор 
03592.502.1598 
(нула три пет девет 
две точка пет нула 
две точка едно пет 
девет осем) по 
КККР на гр. Белово 
с площ 2 487  
кв.м.(две хиляди 
четиристотин 
осемдесет и седем 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: за друг 
вид озеленени 
площи 

21 388.20 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

  Заповед 
№ 281 от 
25.05.2021 
г. на кмета 
на община 
Белово 
 

105
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6741 
06.04.2021 

6741 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, п.к. 

Поземлен имот с 
идентификатор 

9 243.90 лв. Имотът се 
управлява от 

   
 



4472, м. Църни кал, ПИ с 
идентификатор 24414.109.84 
по КККР на с. Дъбравите, 
одобрени със Заповед РД 
-18-117 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
последно изменение от 
02.04.2021 г., номер по 
предходен план:  109001, 
парцел : I, предишен 
идентификатор: 24414.109.1 

24414.109.84(две 
четири четири едно 
четири точка едно 
нула девет точка 
осем четири) по 
КККР на с. 
Дъбравите с площ 
6 328 кв.м.(шест 
хиляди триста 
двадесет и осем 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: Депо за 
битови 
отпадъци(сметище) 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост, 
при спазване 
на следните 
ограничения: 
община 
Белово няма 
право да 
продава, 
заменя, 
дарява, внася 
като 
непарична 
вноска в 
капитала на 
търговски 
дружества 
придобитите 
имоти, освен 
в случаите, 
свързани с 
реализиране 
на обекти, 
необходими 
за трайно 
задоволяване 
на 
обществени 
потребности 
от местно 
значение, при 
съобразяване 
на 
законодателс
твото и 
правилата в 
областта на 
държавните 
помощи. 
При 
нереализиран
е на 
предвидените 
обществени 



потребности 
на общината 
чрез 
изпълнението 
на проект 
"Рекултиваци
я на 
общинско 
депо за 
твърди 
отпадъци в 
землището на 
с. Дъбравите" 
в срок от 5 
години от 
придобиванет
о на имота, 
община 
Белово е 
длъжна да 
прехвърли 
собственостт
а върху него 
на Областния 
управител на 
област 
Пазарджик 

105
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6742 
06.04.2021 

6742 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, п.к. 
4472, м. Църни кал, ПИ с 
идентификатор 24414.109.85 
по КККР на с. Дъбравите, 
одобрени със Заповед РД 
-18-117 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК, 
последно изменение от 
02.04.2021 г., номер по 
предходен план:  109001, 
парцел : I, предишен 
идентификатор: 24414.109.1 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.109.85(две 
четири четири едно 
четири точка едно 
нула девет точка 
осем пет) по КККР 
на с. Дъбравите с 
площ 936 
кв.м.(деветстотин 
тридесет и шест 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: Депо за 
битови 
отпадъци(сметище) 

1 235.50 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост, 
при спазване 
на следните 
ограничения: 
община 
Белово няма 
право да 
продава, 
заменя, 
дарява, внася 
като 
непарична 
вноска в 
капитала на 

   
 



търговски 
дружества 
придобитите 
имоти, освен 
в случаите, 
свързани с 
реализиране 
на обекти, 
необходими 
за трайно 
задоволяване 
на 
обществени 
потребности 
от местно 
значение, при 
съобразяване 
на 
законодателс
твото и 
правилата в 
областта на 
държавните 
помощи. 
При 
нереализиран
е на 
предвидените 
обществени 
потребности 
на общината 
чрез 
изпълнението 
на проект 
"Рекултиваци
я на 
общинско 
депо за 
твърди 
отпадъци в 
землището на 
с. Дъбравите" 
в срок от 5 
години от 
придобиванет
о на имота, 
община 
Белово е 
длъжна да 
прехвърли 



собственостт
а върху него 
на Областния 
управител на 
област 
Пазарджик 

105
9 

6783 
14.06.2021 

6783 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Дъбравите, п.к. 
4472,  ПИ с идентификатор 
24414.104.136 по КККР на с. 
Дъбравите, одобрени със 
Заповед РД -18-117 от 
20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК, номер по 
предходен план:  000136 

Поземлен имот с 
идентификатор 
24414.104.136(две 
четири четири едно 
четири точка едно 
нула четири точка 
едно три шест) по 
КККР на с. 
Дъбравите с площ 
9 361 кв.м.(девет 
хиляди триста 
шестдесет и един 
кв.м) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана 
Начин на трайно 
ползване: 
гробищен парк 

16 475.40 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

106
0 

6794 
11.08.2021 

6794 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с. Мененкьово, м. 
Крайчинец, ПИ с 
идентификатор 47812.34.472 
по КККР на с. Мененкьово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-118 от 20.02.2019 г. на 
Изп. директор на АГКК,  стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 000472 

Поземлен имот с 
идентификатор 
47812.34.472 
(четири седем осем 
едно две точка три 
четири точка 
четири седем две) 
по КККР на 
с.Мененкьово с 
площ 6 011 
кв.м.(шест хиляди и 
единадесет кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: гора и 
храсти в 
земеделска земя 
Категория на 
земята: 4(четвърта) 

1 687.90 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

106
1 

6795 
11.08.2021 

6795 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр.Белово, м. 

Поземлен имот с 
идентификатор 

13.80 лв. Имотът се 
управлява от 

   
 



Банския кол, п.к. 4470, ПИ с 
идентификатор 03592.4.496 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план:  067036 

03592.4.496 (нула 
три пет девет две 
точка четири точка 
четири девет шест) 
по КККР на гр. 
Белово с площ 322  
кв.м.(триста 
двадесет и два 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: друг вид 
земеделска земя 
Категория на 
земята: 5/пета/ 

кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

106
2 

6797 
27.08.2021 

6797 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, с.Габровица, м. 
Друма, ПИ с идентификатор 
14163.16.10 по КККР на 
с.Габровица, одобрени със 
Заповед РД -18-116 от 
20.02.2019 г. на Изп. 
директор на АГКК - гр. 
Пазарджик, стар 
идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 016010 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14163.16.10 (едно 
четири една шест 
три точка едно 
шест точка едно 
нула) по КККР на 
с.Габровица с площ 
29 729 
кв.м.(двадесет и 
девет хиляди 
седемстотин 
двадесет и девет 
кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: 
изоставена орна 
земя 
Категория на 
земята: V (пета) 

2 622.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 
общинска 
собственост 

   
 

106
3 

6925 
29.11.2021 

6925 обл. Пазарджик, общ. 
Белово, гр.Белово, м. 
Крайчинец, п.к. 4470, ПИ с 
идентификатор 03592.1.2603 
по КККР на гр. Белово, 
одобрени със Заповед РД 
-18-34 от 20.05.2011 г. на 
Изп. директор на АГКК, стар 

10 330/21 944(десет 
хиляди триста и 
тридесет/двадесет 
и една хиляди 
деветстотин 
четиридесет и 
четири) идеални 
части от поземлен 

66 715.10 лв. Имотът се 
управлява от 
кмета на 
община 
Белово на 
основание чл. 
12, ал. 5 от 
Закона за 

   
 



идентификатор: 
03592.1.2250, номер по 
предходен план:  000246 

имот с 
идентификатор 
03592.1.2603 (нула 
три пет девет две 
точка едно точка 
две шест нула три) 
по КККР на гр. 
Белово целият с 
площ 21 944  
кв.м.(двадесет и 
една хиляди 
деветстотин 
четиридесет и 
четири кв.м.) 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска 
Начин на трайно 
ползване: Стадион 
Категория на 
земята:4/четвърта/ 
Сграда с 
идентификатор 
03592.1.2603.1(нул
а три пет девет две 
точка едно точка 
две шест нула три 
точка едно) със 
застроена площ 
245 кв.м.(двеста 
четиридесет и пет 
кв.м.) 
Брой етажи: 2(два) 
Предназначение: 
Спортна сграда, 
база 
Година на 
построяване на 
сградата: 1978 
г.(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и осма 
год.) 

общинска 
собственост 

 


