
Част от I етаж с идентификатор 41112.503.823.2.4, с площ 177,4 

кв.м

Част от II етаж с идентификатор 41112.503.823.2.5 , с площ 486 

кв.м

Част от III етаж с идентификатор 41112.503.823.2.6, с площ 

245,31 кв.м 

 IV етаж с идентификатор 41112.503.823.2.7, с площ 288,19 кв.м 

V етаж с идентификатор 41112.503.823.2.8 , с площ 288,18 кв.м

VI етаж с идентификатор 41112.503.823.2.9 , с площ 288,19 кв.м
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№1610 от 

28.11.2018г.  

Публична 

държавна 

собственост

Сграда с идентификатор 41112.504.1597.2. /землище четиридесет 

и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и 

четири, поземлен имот хиляда петстотин деветдесет и седем, 

сграда две/, застроена площ 78 /седемдесет и осем/ кв.м., брой 

етажи - два, масивна конструкция, предназначение: сграда за 

култура и изкуство,  стар идентификатор - няма, номер по 

предходен план - няма, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 41112.504.1597. по КККР на гр. Кюстендил, 

одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008г. на изпълнителен 

директор на АГКК, ведно с правото на строеж върху терена. 

гр. Кюстендил, община Кюстендил, ул. 

"Колуша" № 54 

Община КЮСТЕНДИЛ

Забележка

Регистър 

№ Вид и  описание на имота Местонахождение на имота

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

АДС     ( № и 

дата) - характер 

на 

собствеността
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№1475 от 

11.05.2016 

Публична 

държавна 

собственост

1. Поземлен имот с идентификатор № 41112.504.1280. с площ 

8253 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 

начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование. Стар 

идентификатор - няма. Номер по предходен план: 4329,кв. 208, 

парцел I.

2. Сграда с идентификатор № 41112.504.1280.1., застроена площ 

707 кв.м., на два етажа с мазе и таван, предназначение: сграда за 

образование, масивна конструкция;

3. Сграда с идентификатор № 41112.504.1280.2., застроена площ 

796 кв.м., на два етажа с мазе и таван, предназначение: сграда за 

образование; масивна конструкция; 

4. Сграда с идентификатор № 41112.504.1280.3., застроена площ 

129  кв.м., на един етаж и таван, предназначение: селскостопанска 

сграда; масивна конструкция; 

5. Сграда с идентификатор № 41112.504.1280.4., застроена площ 

11  кв.м., на един етаж с мазе и таван, предназначение: 

селскостопанска сграда; масивна конструкция; 

6. Сграда с идентификатор № 41112.504.1280.5., застроена площ 

149 кв.м., на един етаж, предназначение: селскостопанска сграда; 

масивна конструкция; 

7. Сграда с идентификатор № 41112.504.1280.6., застроена площ 

11  кв.м., на един етаж, предназначение: друг вид производствена, 

складова, инфраструктурна сграда; масивна конструкция;.

8. Сграда с идентификатор № 41112.504.1280.8., застроена площ 

746 кв.м., на един етаж и таван, предназначение: сграда за 

образование, масивна конструкция; 

гр. Кюстендил ул. "Аверки" № 2

1  ул. “Демокрация” № 44,   гр. Кюстендил 

№1318 от 

20.03.2013г.                      

Публична 

държавна 

собственост
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№1902 от 

15.11.2022 

Публична 

държавна 

собственост

1. Поземлен имот с идентификатор 04796.10.6 /землище четири 

хиляди седемстотин деветдесет и шест, кадастрален район десет, 

поземлен имот шест/ с площ 5950 /пет хиляди деветстотин и 

петдесет/ кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Богослов, одобрени със Заповед РД-18-1232/13.06.2018г. на 

ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления 

имот е от 25.10.2022г.,

Трайно предназначение на територията: урбанизирана,

Начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,

Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 

010006;

2. Сграда с идентификатор 04796.10.6.1 /землище четири хиляди 

седемстотин деветдесет и шест, кадастрален район десет, 

поземлен имот шест, сграда едно/ със застроена площ 176 /сто 

седемдесет и шест/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: 

друг вид сграда за обитаване.

с. Богослов

5

№1848 от 

27.10.2022 

Публична 

държавна 

собственост

Поземлен имот с идентификатор 67698.6.130 с площ 2230  кв. м., 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочево, 

община Рила, одобрени със Заповед № РД-18-791/11.11.2019г. на 

изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот е от 21.10.2022г.

Трайно предназначение на територията: територия, заета от води 

и водни обекти.

Начин на трайно ползване: за съоръжение на водопровод.

Предишен идентификатор: няма.

Номер по предходен план: 000055.

с. Смочево

Община РИЛА


