
ПИ с идентификатор №41112.503.823, с площ 2771 кв.м

Част от сутерен, представляваща самостоятелен обект с 

идентификатор №41112.503.823.2.1 с площ 245,56 кв.м

2.

№ 1273 от 

28.06.2011г.                     

частна 

държавна 

собственост  

ПИ с идентификатор №41112.504.1221 с площ 2238 кв.м
ул."Цар Освободител" №3, 

гр.Кюстендил

Поземлен имот с идентификатор №41112.504.1224, с площ 

4052 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.1224.1, с площ 585 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.1224.2 , с площ 218 

кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.1224.3, с площ 1520 

кв.м

Поземлен имот с идентификатор №41112.504.2060, с площ 

32130 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.1 -  32 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.2 - 1916 кв.м 

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.3 - 451 кв.м 

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.4 - 446 кв.м 

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.5 - 926 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.6 -  59 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.7 - 26 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.8 - 65 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.9 - 154 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.10 - 310 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.11 -  17 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.12 - 106 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.13 - 47 кв.м 

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.14 -  6 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.15 - 1266 кв.м 

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.16 -  52 кв.м 

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.17 - 376 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.18 -  99 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.19 - 14 кв.м 

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.20 - 12 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.21 -  29 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.22 - 38 кв.м 

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.23 - 610 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.24 - 273 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.25 -  1505 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.26 -  3657 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2060.27 - 584 кв.м

Поземлен имот с идентификатор №41112.504.2061, с площ 

39077 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2061.1 - 61 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2061.2 - 22 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2061.3 -  2406 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2061.4 - 84 кв.м

Община КЮСТЕНДИЛ

ул. “Демокрация” № 44,       гр. 

Кюстендил

  ул."Цар Освободител" №3, гр. 

Кюстендил

ул."Цар Освободител" №3, гр. 

Кюстендил

  ул."Цар Освободител" №3, гр. 

Кюстендил

Забележка

1.

4.

3. 

№1320 от 

01.04.2013г,        

частна 

държавна 

собственост  

№ 1274 от 

28.06.2011г.                  

частна 

държавна 

собственост  

№ 1275 от 

30.06.2011г.               

частна 

държавна 

собственост  

Регистър

№ Вид и  описание на имота Местонахождение на имота

на имотите - частна държавна собственост, управлявани от Областния управител на Област Кюстендил

АДС     ( № и 

дата) - характер 

на 

собствеността

5.

№ 1276 от 

30.06.2011г.                          

частна 

държавна 

собственост  



Сграда с идентификатор №41112.504.2061.5 - 199 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2061.6 - 85 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2061.7 - 60 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2061.8 - 117 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2061.9 - 52 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2061.10 - 90 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2061.11 - 4310 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2061.12 - 106 кв.м

Поземлен имот с идентификатор №41112.504.2062, с площ 

34171 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.1 - 75 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.2 - 10 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.3 - 49 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.4 - 80 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.5 - 31 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.6 - 147 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.7 - 165 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.8 - 1097 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.9 - 1314 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.10 - 423 кв.м 

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.11 - 7 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.14 - 53 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.15 - 1208 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.16 - 340 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.17 - 1589 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.18 - 23 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.19 - 585 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.20 - 1143 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.21 - 116 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.22 - 802 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.504.2062.23- един етаж , с 

площ 2909 кв.м

7

№ 2146 от 

01.03.2023г.                  

частна 

държавна 

собственост 

Поземлен имот с идентификатор 41112.504.1223 с площ 1490  

кв.м.

 Сграда с идентификатор 41112.504.1223.1  - 69 кв. м.

 Сграда с идентификатор 41112.504.1223.2 - 122  кв. м.

 Сграда с идентификатор 41112.504.1223.3 - 258 кв. м. 

Сграда с идентификатор 41112.504.1223.4 - 201кв.м.

ул."Цар Освободител" №3, гр. 

Кюстендил

Поземлен имот с идентификатор №41112.503.1815, с площ 

619 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.503.1815.1, с площ 250 кв.м

Сграда с идентификатор №41112.503.1815.2 с площ 35 кв.м

3/18 идеални части от поземлен имот с идентификатор 

№41112.503.961, с площ 29,33 кв.м

3/18 идеални части от дюкянски помещения, находящи се на 

партерен етаж на сграда с идентификатор №41112.503.961.1 

с площ 12,49 кв.м

3/18 идеални части от жилищни помещения, находящи се в 

сграда с идентификатор №41112.503.961.1 с площ 24,13 кв.м

10

№ 1279 от 

25.07.2011г.                  

частна 

държавна 

собственост  

4364/4637 идеални части от поземлен имот с идентификатор 

№41112.504.1735, с площ 4364 кв.м

ул."Гюешевско шосе" №1,  гр. 

Кюстендил

Самостоятелен обект с идентификатор №41112.503.1001.1.6,  

с  площ 17,75 кв.м

ул."Пауталия" №5,  гр. Кюстендил

№ 1277 от 

30.06.2011г.                     

частна 

държавна 

собственост  

  ул."Цар Освободител" №3, гр. 

Кюстендил

6.

9
ул."Цар Освободител" №96,  гр. 

Кюстендил

№ 1225 от 

14.05.2010г.                       

частна 

държавна 

собственост  

11

№ 1217 от 

08.12.2009г.                        

частна 

държавна 

собственост  

5.

  ул."Цар Освободител" №3, гр. 

Кюстендил

8
 ул."Генерал Заимов" №2, гр. 

Кюстендил

№ 1310 от 

13.11.2012г.                  

частна 

държавна 

собственост  

№ 1276 от 

30.06.2011г.                          

частна 

държавна 

собственост  



Избено помощение със северно изложение с площ 25 кв.м

Самостоятелен обект с идентификатор №41112.503.529.2.26, 

с площ 47,93 кв.м; адм. адрес:  гр.Кюстендил, ул."Цар 

Освободител" №270, бл. ППП-33, вх.А, ет.7, ап. №26

Мазе №54, с площ 3,83 кв.м

Самостоятелен обект с идентификатор №41112.500.919.1.13, 

с площ 78,01 кв.м

Мазе №11, с площ 5,83 кв.м

Урегулиран поземлен имот УПИ XI-3944, кв.58; 

гр.Кюстендил, с площ 210 кв.м

Масивна едноетажна сграда със сутерен, с площ 144 кв.м

16

№1401  от 

14.04.2014г.               

частна 

държавна 

собственост  

Сграда с идентификатор № 41112.504.330.7 , застроена площ 

19 кв.м; брой етажи - един
гр.Кюстендил, ул."Гладстон" №35

17

№1402  от 

14.04.2014г.               

частна 

държавна 

собственост  

Сграда с идентификатор № 41112.504.330.8 , застроена площ 

18 кв.м; брой етажи - един
гр.Кюстендил, ул."Гладстон" №35

19

№ 1057 от 

27.12.2007г.                  

частна 

държавна 

собственост  

Подземен етаж от обект 366, с площ 1296,63 кв.м.  м."Хисарлъка", гр.Кюстендил

20

№ 1485 от 

29.03.2017г.                   

частна 

държавна 

собственост  

Част от урегулиран поземлен имот УПИ II-отреден за 

магазин и сладкарница, кв.58; с.Драговищица, с площ 148,88 

кв.м

с.Драговищица, община Кюстендил, 

област Кюстендил

Урегулиран поземлен имот УПИ I-366, кв.28; с.Катрище, с 

площ 775 кв.м

Двуетажна жилищна сграда, с площ 95,14 кв.м

Стопанска постройка, с площ 12,54 кв.м

Навес, с площ 22,44 кв.м

Урегулиран поземлен имот УПИ IV, кв.64 (част от стопански 

двор); с.Граница,  с площ 200 кв.м

Трафопост, с площ 21 кв.м

1/6 идеални части от ПИ с идентификатор №41112.500.354, с 

площ 59,33 кв.м

1/2 идеална част от втори етаж в сграда, представляващ 

самостоятелен обект с идентификатор №41112.500.354.1.2, с 

площ 55 кв.м; предназначение: жилище  

1/2 идеални части от източно и югоизточно мазе

1/6 идеални части от тавана и общите части на сградата

24

№1439 от 

06.02.2015г.              

частна 

държавна 

собственост

Част от УПИ с площ от 4488 кв. м., представляващи 

4488/19488 ид. ч. от УПИ III-ДСП строителни материали, 

целия с площ от 19488  кв. м., квартал 3  по плана на с. 

Скриняно

 с. Скриняно, община Кюстендил, 

област Кюстендил

 гр.Кюстендил, ул."Цар Освободител" 

№270, бл. ППП-33, вх.А, ет.7, ап. №26

ул."Пауталия" №5,  гр. Кюстендил

13

№ 1209 от 

11.08.2009г.                   

частна 

държавна 

собственост  

349/455 идеални части от ПИ с идентификатор 

№41112.503.4279, с площ 349 кв.м

№ 1074 от 

20.03.2008г.   

/нов АДС 

№1400 от 

08.04.2014г./

11

12

№ 1217 от 

08.12.2009г.                        

частна 

държавна 

собственост  

№ 1266 от 

16.06.2011г.                       

частна 

държавна 

собственост  

№ 1267 от 

16.06.2011г. 

/стар АДС  

№398 от 

21.12.2001г./     

14

15

 гр.Кюстендил, ул."Гладстон" №35

 гр. Кюстендил, ул."Църноок" №11

гр.Кюстендил,  ул. “Голак”  № 20А

 гр.Кюстендил, бул "България" №53, 

вх.А, ет.5, ап. №13

22

 с.Катрище, община Кюстендил, 

област Кюстендил
21

с.Граница, община Кюстендил, област 

Кюстендил, стопански двор

№ 1053 от 

12.11.2007г.                      

частна 

държавна 

собственост  

23 гр.Кюстендил,  ул. “Места” № 23

№ 1430 от 

04.12.2014г.                         

частна 

държавна 

собственост  

18
Сграда с идентификатор № 41112.504.330.9, застроена площ 

18 кв.м; брой етажи - един

№ 1232 от 

14.07.2010г.                           

частна 

държавна 

собственост  

№1403 от 

14.04.2014г.               

частна 

държавна 

собственост  



25

№1441 от 

25.03.2015г.                     

частна 

държавна 

собственост

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 

41112.500.880.1.46 с площ 109,46 кв. м., състоящ се от: входно 

предверие, зала и стая, находящ се на партерния етаж, ведно с 

3,815 % идеални части от общите части на сградата и от правота 

на строеж

гр. Кюстендил, ул. "Александър 

Димитров ",  №35, бл. 35,   ет. 0 

26

№1465 от 

14.12.2015г.                    

частна 

държавна 

събственост

 Поземлен имот № 41112.501.112, с площ 689 кв.м. по КК и КР, 

трайно предназначение на територията - урбанизирана, НТП - за 

складова база.

 гр. Кюстендил, ул. "Петър Берон" - 

промишлена зона.

28

№1541 от 

27.06.2018г. 

Частна 

държавна 

собственост

Поземлен имот с идентификатор 41112.502.368 по КККР одобрена 

със Заповед №РД-18-96/28.10.2008г. На ИД на АГКК, с площ 13 

976 кв.м., с предназначение урбанизирана територия, ниско 

застрояване.

Гр. Кюстендил,  ул."Бузлуджа" №101

29

№1727 от 

18.12.2020г. 

Частна 

държавна 

собственост

1. Една пета (1/5) идеална част с площ 21,32 кв.м. от поземлен 

имот с идентификатор 41112.503.1000, целия с площ 265 кв. м.,  

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване - ниско застрояване, предишен идентификатор - 

няма, номер по предходен план: 2703, кв. 278, парцел III;

2. Една пета (1/5) идеална част с площ 15,49 кв.м. от 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.1000.1.1, 

целия с площ 77,45 кв.м., предназначение на самостоятелния 

обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с 

една пета (1/5) ид. ч. от прилежащото мазе с площ 2,74 кв.м., 

находящ се на първия етаж

3. Една пета (1/5) идеална част с площ 15,49 /петнадесет цяло 

четиридесет и девет/ кв.м. от самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 41112.503.1000.1.3, целия с площ 77,45  кв.м., 

предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, 

брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с една пета (1/5) ид. ч. от 

прилежащия таван с площ 9,38 /девет цяло тридесет и осем/ кв.м., 

находящ се на втория етаж 

4. Една пета (1/5) идеална част с площ 14,01 кв.м. от 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.1000.1.5, 

целия с площ 70,03 кв.м., предназначение на самостоятелния 

обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, 

находящ се на етаж 0 /нула/

гр. Кюстендил, ул. "Пауталия" №3

30

№1766 от 

22.12.2021г. 

Частна 

държавна 

собственост

Поземлен имот с идентификатор 41112.500.892.   с площ 3259 кв. 

м., по КККР на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-

96/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 09.11.2021г., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 3604, квартал 86, 

парцел IV-3603,3604.

гр. Кюстендил, бул. "България" №46 

31

№1767 от 

22.12.2021г. 

Частна 

държавна 

собственост

Поземлен имот с идентификатор 41112.500.2165 с площ 650  кв. 

м., по КККР на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-

96/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: 

41112.500.892, номер по предходен план: 3604, квартал 86, парцел 

VIII

гр. Кюстендил

32

№2154 от 

01.03.2023г. 

Частна 

държавна 

собственост

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – ОС на БПС (парцел осем,  

отреден за ОС на БПС) с площ 13 068  кв. м., квартал 3  по плана 

на с. Скриняно- индустриална зона, одобрен със Заповед № 

1754/01.11.1982г., община Кюстендил.

с. Скриняно- индустриална зона

ПИ с идентификатор №68789.252.4, с площ 3396 кв.м

Сграда с идентификатор №68789.252.4.1, с площ  516 кв.м

Сграда с идентификатор №68789.252.4.2, с площ 478 кв.м

27

№ 1487 от 

12.05.2017г. 

Частна 

държавна 

собственост

гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител", 

бл. 3А, вх. Г, ет. 8, ап. 56

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 

41112.504.80.14.56 по КК и КР на гр. Кюстендил, одобрени със 

заповед № РД-18-96/28.10.2008г. на ИД на АГКК, с площ 28,61 кв. 

м., предназначение на самостоятелния обект - жилище, 

апартамент, ведно с принадлежащото мазе № 56 с площ 3,04 кв.м 

и 0,826% ид. части от общите части на сградата и от правото на 

строеж.

 гр.Дупница, област Кюстендил

Община ДУПНИЦА

33

№ 1287 от 

14.12.2011г.                    

частна 

държавна 

собственост  



34

№ 1186 от 

23.03.2009г. и 

№1202 от 

03.07.2009г.                   

частна 

държавна 

собственост  

ПИ с идентификатор №68789.612.51,с площ 1823 кв.м
ул."Разметаница", гр. Дупница, 

област Кюстендил

35

№ 1428 от 

20.10.2014г.                        

частна 

държавна 

собственост  

ПИ с идентификатор №68789.17.25, с площ 1222 кв.м
 ул."Мара Петлякова", гр.Дупница, 

област Кюстендил

37

№ 1449 от                            

14.07.2015г.                 

частна 

държавна 

собственост  

Част от втори етаж на двуетажна масивна сграда, с площ 

205,55 кв.м
пл. “Македония” № 3,  гр. Дупница

Втори етаж от административна сграда, включващ: 

1/ СОС с идентификатор 68789.17.54.3.3 с площ 45,00  кв.м., 

с предназначение на самостоятелния обект: за делова и 

административна дейност

2/СОС с идентификатор 68789.17.54.3.4  с площ 46,11  кв.м., 

с предназначение на самостоятелния обект: за делова и 

административна дейност

3/ СОС с идентификатор 68789.17.54.3.5 с площ 149,35 кв.м., 

с предназначение на самостоятелния обект: за делова и 

административна дейност

4/СОС с идентификатор 68789.17.54.3. с площ 131,80  кв.м., 

с предназначение на самостоятелния обект: за делова и 

административна дейност, ведно със съответните ид. 

части от общите части на сградата и правото на строеж 

върху земята;
Мазе с площ 395 кв.м

40

№ 1431 от 

15.12.2014г.                       

частна 

държавна 

собственост  

ПИ с идентификатор №68789.17.105; с площ 1128 кв.м
 ул."Христо Ботев" №5-А, гр.Дупница, 

област Кюстендил

Самостоятелен обект в сграда - апартамент, с идентификатор 

68789.18.447.1.3 по КК на гр.Дупница, с площ 46,97кв.м, 

представляващ апартамент,  ведно с 1,948% ид.ч. от общите части 

на сградата и правото на строеж.

избено помещение №7 с площ 3,12 кв.м.

таванско помещение №19  с площ 5,67  кв.м 

42

№1461 от 

08.12.2015г.                 

частна 

държавна 

собственост

Самостоятелен обект със застроена площ 150 кв.м, с 

идентификатор №68789.17.21.1.15 по КК и КР, предназначение на 

обекта - за търговска дейност; ведно с прилежащия санитарен 

възел и съответните ид.части от общите части на сградата

 гр. Дупница, пл. "Свобода" №1, ет. -1. 

43

№1462 от 

08.12.2015г.                       

частна 

държавна 

собственост

Самостоятелен обект със застроена площ 140 кв.м, с 

идентификатор №68789.17.21.1.7 по КК и КР, предназначение на 

обекта - за офис; ведно с прилежащия санитарен възел и 

съответните ид.части от общите части на сградата

гр. Дупница, пл. "Свобода" №1, ет. 0. 

44

№1463 от 

08.12.2015г.                     

частна 

държавна 

собственост

Самостоятелен обект със застроена площ 83 кв.м, с идентификатор 

№68789.17.21.1.9 по КК и КР, предназначение на обекта - за офис; 

ведно с прилежащия санитарен възел и съответните ид.части от 

общите части на сградата

гр. Дупница, пл. "Свобода" №1, ет. 1. 

гр. Дупница,ул."Бузлуджа" №18-Ж, бл.4/9, 

вх.А, ет.1, ап.3

№1459 от 

11.11.2015г.               

частна 

държавна 

собственост

87,29 % ид.части от самостоятелен обект с идентификатор 

№68789.17.54.1.2, с площ 15,71 кв.м
пл. “Свобода” № 1,  гр. Дупница

пл. “Свобода” № 1,  гр. Дупница          

№ 1190 от 

13.04.2009г.                              

частна 

държавна 

собственост  

38

 ул. “Бричи бор” № 13,  гр. Дупница
2/3 ид.части от ПИ с идентификатор №68789.29.153, с площ 

293,33 кв.м
36

41

№ 1194 от 

13.05.2009г.                    

частна 

държавна 

собственост  

№ 234 от                     

22.11.2000г.                            

частна 

държавна 

собственост 

Нов АДС 

№1729/4.2.2021  

39



45

№1464 от 

08.12.2015г.                   

частна 

държавна 

собственост

Самостоятелен обект със застроена площ 83 кв.м, с идентификатор 

№68789.17.21.1.11 по КК и КР, предназначение на обекта - за 

офис; ведно с прилежащия санитарен възел и съответните ид.части 

от общите части на сградата

гр. Дупница, пл. "Свобода" №1, ет. 2. 

46

№ 1486 от 

29.03.2017г. 

Частна 

държавна 

собственост

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

68789.17.54.3.7, с площ от 103,64 /сто и три цяло и шестдесет 

и четири стотни/ кв.м., брой нива на обекта - един, ведно с 

съответните идеални части  от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху терена, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Дупница, обл. Кюстендил, 

одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на 

АГКК, находящ се в партерния етаж на административна 

сграда на два етажа, масивна конструкция; предназначение 

на самостоятелния обект - за търговска дейност. 

гр. Дупница, пл.”Свобода” №1

47

№ 1476 от 

11.05.2016г. 

Частна 

държавна 

собственост

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-за обществено 

обслужване (парцел седем, отреден за обществено 

обслужване), с площ от 1004 (хиляда и четири) кв. м., 

квартал 11 (единадесет) по плана на с. Джерман, одобрен със 

Заповед № 2415/02.06.1964г., изменен със Заповед № 

266/12.04.1995г. и Заповед № 1905/17.09.2015г.(без 

застроените в имота сгради)  

с. Джерман, община Дупница, област 

Кюстендил

48

№1629 от 

01.07.2019г. 

Частна 

държавна 

собственост

Поземлен имот с идентификатор 68789.603.388 с площ 2 030  

кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г.,

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана,

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10m/,

Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма;

гр. Дупница, ул. "Саморанска" № 13

49

№1736 от 

25.03.2021 

Частна 

държавна 

собственост

1. Поземлен имот с идентификатор 68789.13.487 с площ 111  

кв.м., по КККР на гр. Дупница, Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг 

вид застрояване, Предишен идентификатор: няма, Номер по 

предходен план: 13.469, квартал 303, парцел VI;

2. Сграда с идентификатор 68789.13.487.3 със застроена площ 23 / 

кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за 

енергопроизводство, стар идентификатор: 68789.13.487.2, номер 

по предходен план: няма, масивна конструкция, година на 

построяване- 1967г.

гр. Дупница, ул. "Аракчийски мост" № 5

50

№ 820 от                          

25.05.2005г.                          

частна 

държавна 

собственост  

ПИ №15535.502.6, с площ 29743 кв.м
с.Големо село, община Бобов дол, 

област Кюстендил

51

№ 852 от                   

08.07.2005г.                        

частна 

държавна 

Част от УПИ VI - 207, кв.24; с.Ваксево, с площ 5725 кв.м
с.Ваксево, община Невестино, област 

Кюстендил

УПИ V-156, кв.10 по плана на с. Ваксево, с площ 963 кв.м

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 143кв.м. и мазе 67 кв.м.

Второстепенна постройка 

Парцел І-49 в кв.4 по регулационния план на с.Пелатиково, 

община Невестино, област Кюстендил,  целия от 13556 кв.м.

 Сграда "Общежитие" със застроена площ 279 кв.м., два 

етажа, ведно с мазе 36 квлм..

 Сграда "Занимални, работилници, перална"  със застроена площ 

368 кв.м., два етажа.

Сграда "Котелно" със застроена площ 138 кв.м., един етажа.

Парцел ІІ-52 в кв.9 по регулационния план на с.Пелатиково, 

община Невестино, област Кюстендил  целия от 3266 

кв.м., ведно с построените в него сгради:

 Училищна сграда  със застроена площ 456 кв.м., два етажа и 

мазе 54 кв.м.

№ 1458 от 

09.11.2015г.

№1460 от 

24.11.2015г.             

частна 

държавна 

собственост

Община БОБОВ ДОЛ

Община НЕВЕСТИНО

54
с.Пелатиково, община Невестино, 

област Кюстендил

№ 1534 от 

19.12.2017г.                     

частна 

държавна 

собственост

 с. Ваксево, община Невестино, област 

Кюстендил

53
 с.Пелатиково, община Невестино, 

област Кюстендил

52



Кухненски блок и физкултурен салон със,застроена площ 202 

кв.м., два етажа.

Склад, гараж и санитарни възли с обща застроена площ 102 кв.м, 

един етаж.

55

№1738 от 

29.03.2021 

Частна 

държавна 

собственост

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-51 за фурна - комбинат 

(парцел втори, имот петдесет и едно, отреден за фурна-комбинат), 

с площ от 972  кв. м., квартал 17  по плана на с. Мърводол, 

одобрен със Заповед № 5886/27.11.1962г., община Невестино.

с. Мърводол, община Невестино

56

№1871 от 

01.11.2022г. 

Частна 

държавна 

собственост

Поземлен имот с идентификатор  27574.550.150  с площ 982  кв.м. 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Еремия, 

община Невестино, област Кюстендил, одобрени със Заповед 18-

5064/12.07.2017г. на Началник на СГКК- Кюстендил, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 07.10.2022г., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана;  Начин на 

трайно ползване: за друг вид застрояване; Предишен 

идентификатор: няма; Номер по предходен план: 550150.

с. Еремия

Кабинет №2, находящ се на III етаж от административна 

сграда в УПИ III, кв.16, с. Трекляно, с площ 32,28 кв.м

Заседателна зала, с площ 69,92 кв.м

58

№ 1512 от 

24.07.2017г. 

Частна 

държавна 

собственост

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-"Пътен кантон" с площ 

от 1 265 /хиляда двеста шестдесет и пет/ кв.м, кв. 6 /шест/ по 

регулационния план на с. Трекляно, община Трекляно, 

област Кюстендил, одобрен със заповед № 1150/1966г.

с. Трекляно, Област Кюстендил

59

№1783 от 

28.03.2022г. 

Частна 

държавна 

собственост

Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-109 за СЕЛКООП (парцел 

пети, имот сто и девет, отреден за СЕЛКООП) с площ от 500 

(петстотин) кв. м., квартал 5 (пети) по плана на с. Крумово, 

одобрен със Заповед № 801/08.03.1963г., община Кочериново.

с. Крумово

Община КОЧЕРИНОВО

с. Трекляно, Област Кюстендил

54
с.Пелатиково, община Невестино, 

област Кюстендил

№ 1534 от 

19.12.2017г.                     

частна 

държавна 

собственост

Община ТРЕКЛЯНО

57

№ 1188 от 

02.04.2009г.                       

частна 

държавна 

собственост  


