
УТВЪРЖДАВАМ:       чл. 2 от ЗЗЛД

ПРОФ. ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ

РЕКТОР

№ Вид на имота Описание на имота Местонахождение на имота

№ и дата на 

съставяне на акта 

за собственост

Площ на 

имота

Предназначение 

на имота

1 2 3 4 5 6 7

1

Поземлен имот с 

идентификатор 

68134.106.2

Поземлен имот с площ от 14647 кв.м.

гр. София, бул. "Цар Освободител" № 15, 

ПИ с идент. 68134.106.2 /№ по предх. 

план УПИ I, кв. 546/

АПДС № 

07991/22.06.2012 г.
14647

комплекс за 

образование

2

Сграда с 

идентификатор 

68134.106.2.1 

Учебна сграда Ректорат - СУ, със застроена площ от 

8047 кв.м., етажност - 5 етажа, година на построяване  -  

1934 г., като северната част на сградата е завършена 

1985 г.

гр. София, бул. "Цар Освободител" № 15, 

ПИ с идент. 68134.106.2 /№ по предх. 

план УПИ I, кв. 546/

АПДС № 

07991/22.06.2012 г.
46158 учебна цел

3

Сграда с 

идентификатор 

68134.106.2.2 

Пристройка към университетска библиотека, със 

застроена площ от 25 кв.м.

гр. София, бул. "Цар Освободител" № 15, 

ПИ с идент. 68134.106.2 /№ по предх. 

план УПИ I, кв. 546/

АПДС № 

07991/22.06.2012 г.
25

пристройка към 

университетска 

библиотека

4

Сграда с 

идентификатор 

68134.106.2.3 

Университетска библиотека със застроена площ от 

1288 кв.м., етажност - 2 етажа, година на построяване  -  

1934 г., конструкция - монолитна.

гр. София, бул. "Цар Освободител" № 15, 

ПИ с идент. 68134.106.2 /№ по предх. 

план УПИ I, кв. 546/

АПДС № 

07991/22.06.2012 г.
3682 учебна цел

5

Сграда с 

идентификатор 

68134.106.2.6 

Гараж - Ректорат, със застроена площ от 12 кв.м.

гр. София, бул. "Цар Освободител" № 15, 

ПИ с идент. 68134.106.2 /№ по предх. 

план УПИ I, кв. 546/

АПДС № 

07991/22.06.2012 г.
12 гараж Ректорат

6

Поземлен имот с 

идентификатор 

68134.109.46

Поземлен имот с площ 4444 кв.м.

гр. София, р-н "Средец", с.о. Парк 

Борисова градина, ПИ с идент. 

68134.109.46 /№ по предх. план ПИ № 

20, к.л. 432/

АПДС № 

07886/02.03.2012 г.
4444

комплекс за 

научна и 

проектантска 

дейност

7

Сграда с 

идентификатор 

68134.109.46.1 

Обсерватория - "Точно време", с площ от 83 кв.м., 

етажност - 1 етаж, конструкция - масивна.

гр. София, р-н "Средец", с.о. Парк 

Борисова градина, ПИ с идент. 

68134.109.46 /№ по предх. план ПИ № 

20, к.л. 432/

АПДС № 

07886/02.03.2012 г.
83 учебна цел

Р Е Г И С Т Ъ Р

на имотите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
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8

Сграда с 

идентификатор 

68134.109.46.2

Обсерватория - нова сграда с площ от 131 кв. м., 

етажност - 1 етаж, конструкция - масивна.

гр. София, р-н "Средец", с.о. Парк 

Борисова градина, ПИ с идент. 

68134.109.46 /№ по предх. план ПИ № 

20, к.л. 432/

АПДС № 

07886/02.03.2012 г.
131 учебна цел

9

Сграда с 

идентификатор 

68134.109.46.3

Обсерватория с голям купол с площ от 32 кв. м., 

етажност - 1 етаж, конструкция - масивна.

гр. София, р-н "Средец", с.о. Парк 

Борисова градина, ПИ с идент. 

68134.109.46 /№ по предх. план ПИ № 

20, к.л. 432/

АПДС № 

07886/02.03.2012 г.
32 учебна цел

10

Сграда с 

идентификатор 

68134.109.46.4

Обсерватория с малък купол с площ от 17 кв. м., 

етажност - 1 етаж, конструкция - масивна.

гр. София, р-н "Средец", с.о. Парк 

Борисова градина, ПИ с идент. 

68134.109.46 /№ по предх. план ПИ № 

20, к.л. 432/

АПДС № 

07886/02.03.2012 г.
17 учебна цел

11

Сграда с 

идентификатор 

68134.109.46.5

Обсерватория меридиан, кръг с площ от 11 кв. м., 

етажност - 1 етаж, конструкция - масивна.

гр. София, р-н "Средец", с.о. Парк 

Борисова градина, ПИ с идент. 

68134.109.46 /№ по предх. план ПИ № 

20, к.л. 432/

АПДС № 

07886/02.03.2012 г.
11 учебна цел

12 УПИ I

Урегулиран поземлен имот I - отреден за СУ "Св. 

Климент Охридски", кв. 170, м. "Лозенец III част" по 

плана на гр. София, целия с площ от 92 891 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", УПИ І, кв. 

170, м. "Лозенец - ІІІ част" по плана на 

гр. София

АПДС № 06004/ 

18.04.2006 г.
92891

комплекс за 

образование

13 Сграда
Учебна сграда ФХФ - на 7 етажа, ж.б. монолитна, със 

ЗП - 2700 кв.м., РЗП - 22132 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", бул. 

"Джеймс Баучер" № 1

АПДС № 06004/ 

18.04.2006 г.
22132 учебна цел

14 Сграда
Учебна сграда ФМИ - на 5 етажа, ж.б. монолитна, със 

ЗП - 960 кв.м. и РЗП - 4800 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", бул. 

"Джеймс Баучер" № 3

АПДС № 06004/ 

18.04.2006 г.
4800 учебна цел

15 Сграда
Учебна сграда ФзФ, корпус А - на 6 етажа, монолитна, 

със ЗП - 1320 кв.м., РЗП - 9240 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", бул. 

"Джеймс Баучер" № 5

АПДС № 06004/ 

18.04.2006 г.
9240 учебна цел

16 Сграда
Учебна сграда ФзФ, корпус Б - на 6 етажа, монолитна, 

със ЗП - 1700 кв.м., РЗП - 10200 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", бул. 

"Джеймс Баучер" № 5

АПДС № 06004/ 

18.04.2006 г.
10200 учебна цел

17 Сграда
Учебна сграда ФзФ, корпус В - на 5 етажа, монолитна, 

със ЗП - 1200 кв.м., РЗП - 6000 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", бул. 

"Джеймс Баучер" № 5

АПДС № 06004/ 

18.04.2006 г.
6000 учебна цел

18 Сграда

Сграда ИФТП и ИЛТ, сб. монолитна, с РЗП - 2890 

кв.м. и ЗП на всеки етаж, както следва: таван и 

машинни помещения - 103,70 кв.м., първи етаж - 

1036,80 кв.м., втори етаж - 874,80 кв.м., трети етаж - 

874,80 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", ул. 

"Галичица" № 33-А

АПДС № 06004/ 

18.04.2006 г.
2890 учебна цел

19 Гараж Гараж
гр. София, район "Лозенец", ул. 

"Галичица" № 35

АПДС № 06004/ 

18.04.2006 г.
гараж



20

Сграда с 

планоснимачен номер 

124

Сграда с графична площ от 649 кв.м., етажност - 1 

етаж, конструкция - масивна /метална конструкция с 

ограждащи панели/. Година на построяване - преди 

1975 г., между 1967 г. и 1975 г. За сградата е издадено 

Удостоверение за търпимост № УТ-92-00-11 от 

08.05.2013 г. от ДОСК - СО.

гр. София, район "Лозенец", бул. 

"Джеймс Баучер" № 1

АПДС № 

08238/31.05.2013 г.
649 учебна цел

21 Сграда

Студентски стол № 25, на два етажа и сутеренен етаж 

с РЗП 3485,46 кв.м. Сутерен със ЗП - 1408,34 кв.м., 

първи етаж със ЗП - 1408,34 кв.м., втори етаж със ЗП - 

668,78 кв.м., конструкция - монолитна, година на 

построяване - 1964 г.

гр. София, район "Лозенец", ул. 

"Златовръх" № 4, УПИ І-за СУ "Св. 

Климент Охридски", кв. 170, м. "Лозенец 

ІІІ част" по плана на гр. София

АПДС № 

03301/05.12.2002 г.
3485.46

обществено 

хранене

22 УПИ V-122
Урегулиран поземлен имот V отреден за имот с пл. 

номер 122 с площ по графични данни от 870 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", УПИ V-122, 

кв. 170, м. "Лозенец - III част", с адм. 

Адрес: ул. "Д-р Марин Русев" № 4

АПДС № 

07687/10.02.2011 г.
870

комплекс за 

образование

23 Сграда

Лаборатория със ЗП от 140 кв.м., етажност - 2 

надземни, избен и тавански етажи, конструкция - 

масивна, година на построяване - 1933 г.

гр. София, район "Лозенец", ул. "Д-р 

Марин Русев" № 4, УПИ V-122, кв. 170, 

м. "Лозенец - III част"

АПДС № 

07687/10.02.2011 г.
560 учебна цел

24 УПИ VII Урегулиран поземлен имот VII с площ от 7278 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", УПИ VII-за 

спортен комплекс, кв. 170, м. "Лозенец - 

III част" по плана на гр. София

АПДС № 

07685/07.02.2011 г.
7278 спортен комплекс

25 Сграда

Издателство СУ - триетажна масивна сграда със 

застроена площ 570 кв.м., състояща се от салон - 1 бр. 

и помещения - 15 бр.

гр. София, район "Лозенец", ул. 

"Златовръх" № 30, УПИ VII-за спортен 

комплекс, кв. 170, м. "Лозенец - III част" 

по плана на гр. София

АПДС № 

07685/07.02.2011 г.
1710

издателска 

дейност

26 Сграда

Издателство СУ - едноетажна масивна сграда с "Г" 

образна форма, със ЗП от 564,80 кв.м., пристроена към 

южната и източната страна на триетажната масивна 

сграда, състояща се от: салон 1 бр., помещения - 7 

броя, коридор и сервизни помещения.

гр. София, район "Лозенец", ул. 

"Златовръх" № 30, УПИ VII-за спортен 

комплекс, кв. 170, м. "Лозенец - III част" 

по плана на гр. София

АПДС № 

07685/07.02.2011 г.
564.80

издателска 

дейност

27 Сграда

Механична работилница - едноенажна монолитна 

сграда със ЗП 528 кв.м., състояща се от: стаи - 6 бр., 

зали - 5 бр. коридор - 1 бр.

гр. София, район "Лозенец", ул. 

"Златовръх" № 28, УПИ VII-за спортен 

комплекс, кв. 170, м. "Лозенец - III част" 

по плана на гр. София

АПДС № 

07685/07.02.2011 г.
528 учебна цел



28 Сграда

Електронна работилница - монолитна сграда със ЗП 

192 кв.м. и РЗП 856 кв.м., включваща: мазе - 5 стаи, 3 

коридора, 2 санитарни помещения; първи етаж - 9 

стаи, 1 тераса, 2 коридора, 1 санитарно помещение; 

втори етаж - 7 стаи, 2 коридора, 2 санитарни 

помещения; трети етаж - 8 стаи, 2 коридора; тавански 

етаж - 5 стаи, 2 коридора.

гр. София, район "Лозенец", ул. "Марин 

Русев" № 3, УПИ VII-за спортен 

комплекс, кв. 170, м. "Лозенец - III част" 

по плана на гр. София

АПДС № 

07685/07.02.2011 г.
856 учебна цел

29 Сграда

Криогенна работилница - монолитна сграда със ЗП 

151 кв.м. и РЗП 583 кв.м., включваща: мазе - 7 стаи, 3 

коридора; първи етаж - 5 стаи, 3 коридора, 2 

санитарни помещения; втори етаж - 3 стаи, 1 зала, 3 

коридора, 2 санитарни помещения; тавански етаж - 3 

стаи, 1 зала, 2 коридора.

гр. София, район "Лозенец", ул. "Марин 

Русев" № 5, УПИ VII-за спортен 

комплекс, кв. 170, м. "Лозенец - III част" 

по плана на гр. София

АПДС № 

07685/07.02.2011 г.
583 учебна цел

30 Сграда

Административна сграда - масивна двуетажна сграда, 

със застроена площ 150.75 кв.м., година на 

построяване - 1937 г.

гр. София, район "Лозенец", ул. "Марин 

Русев" № 7, УПИ VII-за спортен 

комплекс, кв. 170, м. "Лозенец - III част" 

по плана на гр. София

АПДС № 

07685/07.02.2011 г.
523 администрация

31

Сграда с 

планоснимачен номер 

670

Археометрична лаборатория с графична площ от 209 

кв.м. и РЗП - 424,12 кв.м., включваща: сутерен със ЗП 

от 215,22 кв.м., партер със ЗП от 208,90 кв.м., 

конструкция - стоманобетонова.

гр. София, район "Лозенец", ул. 

"Галичица" № 35, УПИ VII-за спортен 

комплекс, кв. 170, м. "Лозенец - III част" 

по плана на гр. София

АПДС № 

08542/03.06.2014 г.
424,12

лаборатория по 

археометрия

32 УПИ II Урегулиран поземлен имот II  с площ от 17438 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", бул. 

"Драган Цанков" № 8, УПИ II, кв. 60 по 

плана на гр. София, м. "Лозенец - III 

част"

АПДС № 

06468/28.01.2008 г.
17438

комплекс за 

образование

33 Сграда

Учебна сграда БФ състояща се от 4 надземни и 

тавански етажа с РЗП 27472 кв.м.,  година на 

построяване - 1928 г., конструкция - масивна.

гр. София, район "Лозенец", бул. 

"Драган Цанков" № 8, УПИ II, кв. 60 по 

плана на гр. София, м. "Лозенец - III 

част"

АПДС № 

06468/28.01.2008 г.
27798.5 учебна цел

34 Сграда

Помощна сграда БФ - лаборатории на 1 етаж с площ 

426,26 кв.м., година на построяване - 1928 г., 

конструкция - масивна.

гр. София, район "Лозенец", бул. 

"Драган Цанков" № 8, УПИ II, кв. 60 по 

плана на гр. София, м. "Лозенец - III 

част"

АПДС № 

06468/28.01.2008 г.
426.26 учебна цел

35
ПИ с планоснимачен № 

559

Поземлен имот с планоснимачен № 559 с графична 

площ от 1077 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", ПИ 559 - 

реална част от УПИ I, кв. 120, м. 

"Витоша-ВЕЦ-Симеоново"  по плана на 

гр. София

АПДС № 

06544/14.03.2008 г.
1077 опитно поле

36
ПИ с планоснимачен № 

526

Поземлен имот с планоснимачен № 526 с графична 

площ от 54 378 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", ПИ 526 - 

реална част от УПИ I, кв. 120, м. 

"Витоша-ВЕЦ-Симеоново"  по плана на 

гр. София

АПДС № 

06545/14.03.2008 г.
54378 опитно поле



37

Поземлен имот с 

идентификатор 

68134.405.105

Поземлен имот с площ от 11 699 кв.м., а по АДС № 

07581/29.07.2010 г. с площ от 12 850 кв.м.

гр. София, район "Оборище", ПИ с 

идент. 68134.405.105, адм. адрес: ул. 

"Московска" № 49

АПДС № 

07937/26.04.2012 г.
11699

комплекс за 

образование

38

Сграда с 

идентификатор 

68134.405.105.2

Учебна сграда ФЖМК със ЗП 1410 кв.м., включваща: 

самостоятелен обект в сграда с идент. 68134.405.105.1 

на четири нива, етажност - 4 етажа, конструкция - 

монолитна, година на построяване - 1888 г.

гр. София, район "Оборище", ПИ с 

идент. 68134.405.105, адм. адрес: ул. 

"Московска" № 49

АПДС № 

07937/26.04.2012 г.
4550 учебна цел

39

Сграда с 

идентификатор 

68134.405.105.3

Лаборатория ФЖМК със ЗП 133 кв.м., етажност - 1 

етаж, конструкция - масивна, година на построяване - 

1893 г.

гр. София, район "Оборище", ПИ с 

идент. 68134.405.105, адм. адрес: ул. 

"Московска" № 49

АПДС № 

07937/26.04.2012 г.
133 не се ползва

40

Сграда с 

идентификатор 

68134.405.105.7

Основна сграда УБГ със ЗП 114 кв.м., етажност - 1 

етаж, конструкция - монолитна.

гр. София, район "Оборище", ПИ с 

идент. 68134.405.105, адм. адрес: ул. 

"Московска" № 49

АПДС № 

07937/26.04.2012 г.
114 учебна цел

41

Сграда с 

идентификатор 

68134.405.105.8

Оранжерия 1 УБГ, със ЗП от 85 кв.м.,  етажност - 1 

етаж, конструкция - монолитна

гр. София, район "Оборище", ПИ с 

идент. 68134.405.105, адм. адрес: ул. 

"Московска" № 49

АПДС № 

07937/26.04.2012 г.
85 учебна цел

42

Сграда с 

идентификатор 

68134.405.105.6

Оранжерия 2 УБГ, със ЗП от 76 кв.м.,  етажност - 1 

етаж, конструкция - монолитна.

гр. София, район "Оборище", ПИ с 

идент. 68134.405.105, адм. адрес: ул. 

"Московска" № 49

АПДС № 

07937/26.04.2012 г.
76 учебна цел

43

Сграда с 

идентификатор 

68134.405.105.5

Оранжерия 3 УБГ, със ЗП от 183 кв.м.,  етажност - 1 

етаж, конструкция - монолитна.

гр. София, район "Оборище", ПИ с 

идент. 68134.405.105, адм. адрес: ул. 

"Московска" № 49

АПДС № 

07937/26.04.2012 г.
183 учебна цел

44

Сграда с 

идентификатор 

68134.405.105.9

Оранжерия 4 УБГ, със ЗП от 53 кв.м.,  етажност - 1 

етаж, конструкция - монолитна.

гр. София, район "Оборище", ПИ с 

идент. 68134.405.105, адм. адрес: ул. 

"Московска" № 49

АПДС № 

07937/26.04.2012 г.
53 учебна цел

45

Сграда с 

идентификатор 

68134.405.105.4

Оранжерия с магазин УБГ, със ЗП от 121 кв.м., 

етажност - 1 етаж, конструкция - метална.

гр. София, район "Оборище", ПИ с 

идент. 68134.405.105, адм. адрес: ул. 

"Московска" № 49

АПДС № 

07937/26.04.2012 г.
121

стопанска 

дейност

46 Част от сграда 

Учебна сграда /част/ ЦИЕК с ЗП 1131 кв.м., състояща 

се от: първи етаж със ЗП 1131 кв.м.; втори етаж със ЗП 

1120 кв.м.; трети етаж със ЗП 1051 кв.м.; четвърти 

етаж със ЗП 320 кв.м. Цялата със ЗП 5890 кв.м.

гр. София, район "Възраждане", бул. 

"Тодор Александров" № 79

АПДС № 

03151/28.03.2002 г.
3622 учебна цел



47

Реални части от 

пететажна 

административна 

сграда

Учебна сграда /част/ с подземен етаж и сутерен, 

представляваща бл. 1 със ЗП на сградата 1760 кв.м., 

както следва: четвърти етаж на кота +11,30 м., със ЗП 

1760 кв.м., състоящ се от кабинети - 34 бр., зали - 9 

бр., библиотеки - 2 бр., др. помещения - 6 бр.; пети 

етаж - на кота + 14,50 м., със ЗП 1760 кв.м., състояща 

се от: кабинети - 25 бр., зали - 5 бр., библиотека - 1 бр., 

др. помещения - 7 бр. Етажност на сградата -1 

подземен етаж, 1 сутерен и 5 етажа. Конструкция - 

монолитна, година на построяване - 1952 г.

гр. София, район "Слатина", сграда с пл. 

№ 271 - блок 1, с адм. адрес: бул. 

"Цариградско шосе" № 125

АПДС № 

06929/20.12.2008 г.
3520 учебна цел

48

Реални части от 

пететажна 

административна 

сграда

Учебна сграда /част/ с подземен етаж и сутерен, 

представляваща бл. 2 със ЗП на сградата 1760 кв.м., 

както следва: от подземния етаж /мазе/ на кота -4,40 

м., помещения с обща ЗП 340 кв.м. и гараж - 1 бр. със 

ЗП 166 кв.м.; от сутерена на кота -2,00 м., помещения 

с обща ЗП 320 кв.м.; от първия етаж на кота +1,00 м., 

помещения с обща ЗП 450 кв.м.; втори етаж на кота 

+4,20 м., целият със ЗП 1760 кв.м.; от третия етаж на 

кота +7,40 м., помещения с обща ЗП 900 кв.м.; от 

четвъртия етаж на кота +10,60 м., помещения с обща 

ЗП 670 кв.м.; от петия етаж на кота +13,90 м., 

помещения с обща ЗП 1100 кв.м. Етажност на 

сградата -1 подземен етаж, 1 сутерен и 5 етажа. 

Конструкция - монолитна, година на построяване - 

1954 г.

гр. София, район "Слатина", сграда с пл. 

№ 305 - блок 2, с адм. адрес: бул. 

"Цариградско шосе" № 125

АПДС № 

06930/20.12.2008 г.
5540 учебна цел

49 УПИ I
Урегулиран поземлен имот I с площ по графични 

данни 3066 кв.м.

гр. София, район "Слатина", УПИ I, кв. 

13, по рег. план на м.  "Комплекс БАН  -  

IV км" /бл. 3/

АПДС № 

08523/21.05.2014 г.
3066

за 

административна 

сграда, комплекс

50

Пететажна 

административна 

сграда

Учебна сграда с подземен етаж, представляваща бл. 3 

със ЗП на сградата 1309 кв.м., етажност на сградата - 1 

подземен етаж и 5 надземни етажа, конструкция - 

монолитна, година на построяване - 1955 г.

гр. София, район "Слатина", сграда с пл. 

№ 306 - блок 3, с адм. адрес: бул. 

"Цариградско шосе" № 125

АПДС № 

07341/23.10.2009 г.
7035 учебна цел

51 УПИ I
Урегулиран поземлен имот I с площ по графични 

данни 2558 кв.м.

гр. София, район "Слатина", УПИ I, кв. 

12, по рег. план на м.  "Комплекс БАН  -  

IV км" /бл. 4/

АПДС № 

08524/21.05.2014 г.
2558

комплекс за 

образование

52 Пететажна сграда

Учебна сграда застроена на 1238 кв.м. с мазе, в което е 

разположена столова и осем склада. Конструкция -

стоманобетонна, монолитна.

гр. София, район "Слатина", УПИ I, кв. 

12, по рег. план на м.  "Комплекс БАН  -  

IV км", блок 4, с адм. адрес: бул. 

"Цариградско шосе" № 125

АПДС № 

03582/18.03.2004 г.
7428 учебна цел



53 Парцел I Парцел I, кв. 6б, м. НПЗ "Изток", с площ от 8400 кв.м.

гр. София, м. НПЗ "Изток" - Къро, кв. 6б, 

парцел I, отреден "За факултет по 

журналистика"

АПДС № 

03024/13.06.2001 г.
8400

за друг вид 

застрояване

54 Сграда в строеж Сграда в строеж

гр. София, м. НПЗ "Изток" - Къро, кв. 6б, 

парцел I, отреден "За факултет по 

журналистика"

АПДС № 

03024/13.06.2001 г.
строеж

недовършен 

строеж

55 Учебна сграда

Учебна сграда ФНОИ, състояща се от подземен и 

шест надземни етажа с РЗП 6 203 кв.м. /без 

помещенията и залите в ниското тяло/. Конструкция - 

монолитна.

гр. София, район "Слатина", УПИ V, кв. 

95в по рег. план на м. "Христо 

Смирненски", сграда с пл. № 583, с адм. 

адрес: ул. "Шипченски проход" № 69А

АПДС № 

06884/26.11.2008 г.
7053 учебна цел

56
ПИ с планоснимачен № 

530

Поземлен имот с планоснимачен № 530 с площ от 13 

339 кв.м.

гр. София, район "Слатина", ПИ № 530, 

част от УПИ за МНП-ИЧС, кв. 98 по рег. 

план на м. "Гео Милев", с адм. адрес: ул. 

"Коста Лулчев" № 27

АПДС № 

07566/10.06.2010 г.
13339

комплекс за 

образование

57 Учебна сграда

Учебна сграда ДЕО с РЗП от 4913,30 кв.м., състояща 

се от : партер със ЗП от 1487,50 кв.м.; първи етаж със 

ЗП от 1279,30 кв.м.; втори етаж със ЗП от 1279,30 

кв.м.; трети етаж със ЗП от 867,20 кв.м. Етажност - 

партер и 3 етажа, конструкция - скелетна 

стоманобетонна, година на построяване - 1967 г.

гр. София, район "Слатина", ПИ № 530, 

част от УПИ за МНП-ИЧС, кв. 98 по рег. 

план на м. "Гео Милев", с адм. адрес: ул. 

"Коста Лулчев" № 27

АПДС № 

07566/10.06.2010 г.
4913.30 учебна цел

58 Физкултурен салон

Физкултурен салон с РЗП 1636,00 кв.м., включващ: 

сутерен на кота -2,70 м. със ЗП 834,00 кв.м.; първи 

етаж на кота ±0,00 м. със ЗП от 802,00 кв.м. Етажност - 

1 етаж, конструкция - монолитна, година на 

построяване - 1969 г.

гр. София, район "Слатина", ПИ № 530, 

част от УПИ за МНП-ИЧС, кв. 98 по рег. 

план на м. "Гео Милев", с адм. адрес: ул. 

"Коста Лулчев" № 27

АПДС № 

07566/10.06.2010 г.
1636 учебна цел

59 Блок № 1

Блок № 1 -  общежитие, с РЗП от 8580,00 кв.м., 

включващ: сутерен на кота -2,60 м. със ЗП от 506,00 

кв.м.; първи етаж на кота ±0,00 м.  със ЗП от 507,00 

кв.м.; втори до петнадесети етажи /типови/ от кота 

+2,90 м. до кота +40,65 м. със ЗП на всеки от етажите 

от 507,00 кв.м.; шестнадесети етаж на кота +43,55 м. 

със ЗП от 359,00 кв.м.; седемнадесети етаж на кота + 

46,45 м. със ЗП от 110,00 кв.м. Етажност - 17 етажа, 

конструкция - монолитна.

гр. София, район "Слатина", ПИ № 530, 

част от УПИ за МНП-ИЧС, кв. 98 по рег. 

план на м. "Гео Милев", с адм. адрес: ул. 

"Коста Лулчев" № 27

АПДС № 

07566/10.06.2010 г.
8580 общежитие

60 Блок № 2

Блок № 2 - ниско тяло, с РЗП 957,00 кв.м., включващ: 

сутерен на кота -2,60 м., със ЗП от 478,00 кв.м.; първи 

етаж на кота ±0,00 м., със ЗП от 479,00 кв.м. Етажност 

- 1 етаж, конструкция - монолитна.

гр. София, район "Слатина", ПИ № 530, 

част от УПИ за МНП-ИЧС, кв. 98 по рег. 

план на м. "Гео Милев", с адм. адрес: ул. 

"Коста Лулчев" № 27

АПДС № 

07566/10.06.2010 г.
957 учебна цел



61 Малка учебна сграда

Малка учебна сграда с РЗП от 218,00 кв.м., 

включваща: сутерен на кота -3,20 м., със ЗП от 37,00 

кв.м.; първи етаж на кота ±0,00 м., със ЗП от 96,00 

кв.м.; втори етаж на кота +3,20 м., със ЗП от 85,00 

кв.м. Етажност - 2 етажа, конструкция - монолитна.

гр. София, район "Слатина", ПИ № 530, 

част от УПИ за МНП-ИЧС, кв. 98 по рег. 

план на м. "Гео Милев", с адм. адрес: ул. 

"Коста Лулчев" № 27

АПДС № 

07566/10.06.2010 г.
218 учебна цел

62 Сграда

Учебна сграда със ЗП от 339,00 кв.м., включваща: 

зали за обучение - 6 бр. и др. помещения - 6 бр. 

Етажност - 1 етаж, конструкция - монолитна.

гр. София, район "Слатина", ПИ № 530, 

част от УПИ за МНП-ИЧС, кв. 98 по рег. 

план на м. "Гео Милев", с адм. адрес: ул. 

"Коста Лулчев" № 27

АПДС № 

07566/10.06.2010 г.
339 учебна цел

63 Гараж
Гараж с три гаражни клетки с обща ЗП от 54 кв.м., на 

1 етаж, конструкция - монолитна.

гр. София, район "Слатина", ПИ № 530, 

част от УПИ за МНП-ИЧС, кв. 98 по рег. 

план на м. "Гео Милев", с адм. адрес: ул. 

"Коста Лулчев" № 27

АПДС № 

07566/10.06.2010 г.
54 гараж

64 Преместваеми обекти
Гаражни клетки - 3 бр. с обща ЗП от 54 кв.м., на един 

етаж, конструкция монолитна.

гр. София, район "Слатина", ПИ № 530, 

част от УПИ за МНП-ИЧС, кв. 98 по рег. 

план на м. "Гео Милев", с адм. адрес: ул. 

"Коста Лулчев" № 27

АПДС № 

07566/10.06.2010 г.
54 гараж

65
Многофункционална 

сграда

Спортна зала изградена в груб строеж със ЗП 7 128 

кв.м. 

гр. София, р-н "Слатина, кв. 236 по РП 

на м. "Гео Милев-Подуене-Редута"

АПДС № 

03581/18.03.2004 г.
7128

недовършен 

строеж

66 УПИ I Урегулиран поземлен имот I с площ от 12 502 кв.м.

гр. София, район "Витоша", УПИ I в кв. 

82, м. "ж.к. Карпузица", с админ. адрес: 

бул. "Цар Борис III" № 224

АПДС № 

7376/06.11.2009 г.
12502

за друг 

обществен обект, 

комплекс

67 Учебна сграда

Учебна сграда ДИУУ, състояща се от подземен и 5 

надземни етажа с РЗП 8 080 кв.м. Конструкция - 

монолитна.

гр. София, район "Витоша", УПИ I в кв. 

82, м. "ж.к. Карпузица", с админ. адрес: 

бул. "Цар Борис III" № 224

АПДС № 

7376/06.11.2009 г.
7755 учебна цел

68 Физкултурен салон
Физкултурен салон със ЗП 325 кв.м. Конструкция - 

монолитна.

гр. София, район "Витоша", УПИ I в кв. 

82, м. "ж.к. Карпузица", с админ. адрес: 

бул. "Цар Борис III" № 224

АПДС № 

7376/06.11.2009 г.
325 учебна цел

69 Общежитие
Общежитие, състоящо се от подземен и 5 надземни 

етажа с РЗП от 3924 кв.м. Конструкция - монолитна.

гр. София, район "Витоша", УПИ I в кв. 

82, м. "ж.к. Карпузица", с админ. адрес: 

бул. "Цар Борис III" № 224

АПДС № 

7376/06.11.2009 г.
3924 общежитие

70 Работилница

Едноетажна масивна сграда със ЗП 332 кв.м., 

състояща се от: складове - 4 бр., др. помещения - 1 бр. 

Конструкция - монолитна.

гр. София, район "Витоша", УПИ I в кв. 

82, м. "ж.к. Карпузица", с админ. адрес: 

бул. "Цар Борис III" № 224

АПДС № 

7376/06.11.2009 г.
332 работилница

71 Оранжерия
Оранжерия - едноетажна сграда със ЗП 102 кв.м. 

Конструкция - винкел и стъкло.

гр. София, район "Витоша", УПИ I в кв. 

82, м. "ж.к. Карпузица", с админ. адрес: 

бул. "Цар Борис III" № 224

АПДС № 

7376/06.11.2009 г.
102 оранжерия

72
ПИ с планоснимачен 

номер № 229 

Поземлен имот с планоснимачен номер № 229  с площ 

от 671 кв.м.

гр. София, район "Витоша", ПИ № 229, 

кв. 337, м. "Павлово-Бъкстон", с админ. 

адрес: бул.  Никола Петков № 12

АПДС № 

05851/20.10.2005 г.
671

за друг вид 

застрояване



73
Масивна едноетажна 

сграда

Масивна едноетажна сграда със ЗП 41,60 кв.м. Година 

на построяване - 1954 г.

гр. София, район "Витоша", ПИ № 229, 

кв. 337, м. "Павлово-Бъкстон", с админ. 

адрес: бул.  Никола Петков № 12

АПДС № 

05851/20.10.2005 г.
41.60 склад

74 УПИ II-178 Урегулиран поземлен имот II-178 с площ от 860 кв.м.

гр. София, район "Витоша", УПИ II-178, 

кв. 337, м. "Павлово-Бъкстон", с админ. 

адрес: ул. "Проф. Иван Дуйчев" № 14

АПДС № 

05852/20.10.2005 г.
860

ниско 

застрояване

75
Масивна едноетажна 

сграда

Учебно научна база със ЗП от 81,81 кв.м. Година на 

построяване - 1970 г.

гр. София, район "Витоша", УПИ II-178, 

кв. 337, м. "Павлово-Бъкстон", с админ. 

адрес: ул. "Проф. Иван Дуйчев" № 14

АПДС № 

05852/20.10.2005 г.
81.81 учебна цел

76 Учебна сграда /част/
Обособена част от учебна сграда, цялата със ЗП 3763 

кв.м. и РЗП 9400 кв.м. 

гр. София, р-н "Възраждане", бул. 

"Александър Стамболийски" № 82

АПДС 

№08864/18.06.2015 г. 

и Решение № 

998/17.11.2016 г. на 

МС

2338,88
учебна сграда                 

/бивш техникум/

77
Студентско общежитие 

- блок № 8

Студентско общежитие - блок № 8, представляващ 

дванадесететажна сграда със сутеренен етаж, със ЗП 

от 894,28 кв.м. Година на построяване - 1972 г., 

конструкция - ЕПК.

гр. София, р-н "Студентски", ж.к.  

"Студентски град", кв. 190, Студентско 

общежитие - блок № 8

АПДС № 

03548/12.12.2003 г.
11326 жилища

78
Студентско общежитие 

- блок № 17

Студентско общежитие - блок № 17, представляващ 

четиринадесететажна сграда със сутеренен етаж и 

ниско тяло на два етажа, със ЗП от 1032,92 кв.м. 

Година на построяване - 1974 г., конструкция - ЕПК.

гр. София, р-н "Студентски", ж.к.  

"Студентски град", кв. 125, Студентско 

общежитие - блок № 17

АПДС № 

03547/12.12.2003 г.
8036 жилища

79
Студентско общежитие 

- блок № 18

Студентско общежитие - блок № 18, представляващ 

четиринадесететажна сграда със сутеренен етаж, със 

ЗП от 1036,84 кв.м. Година на построяване - 1974 г., 

конструкция - ЕПК.

гр. София, р-н "Студентски", ж.к.  

"Студентски град", кв. 124, Студентско 

общежитие - блок № 18

АПДС № 

03542/12.12.2003 г.
7416 жилища

80
Студентско общежитие 

- блок № 52 АБВ

Студентско общежитие - блок № 52 АБВ, 

представляващо осеметажна сграда със сутерен, с 

обща ЗП от 2736,57 кв.м. и РЗП от 20464,90 кв.м., 

състоящо се от: вход "А" със ЗП 955,89 кв.м.,  вход 

"Б" със ЗП 883,15 кв.м.,  вход "В" със ЗП 897,53 кв.м. 

Година на построяване - 1987 г., конструкция - 

панелна.

гр. София, р-н "Студентски", ж.к.  

"Студентски град", Студентско 

общежитие - блок № 52 АБВ

АПДС № 

06932/20.12.2008 г.
22680 жилища



81
Студентско общежитие 

- блок № 55 АБ

Студентско общежитие - блок № 55 АБ, 

представляващо осеметажна сграда със сутерен, с 

обща ЗП от 1825,96 кв.м. и РЗП от 13644,84 кв.м., 

състоящо се от: вход "А" със ЗП 903,21 кв.м.,  вход 

"Б" със ЗП  922,75 кв.м. Година на построяване - 1990 

г., конструкция - панелна.

гр. София, р-н "Студентски", ж.к.  

"Студентски град", Студентско 

общежитие - блок № 55 АБ

АПДС № 

06933/20.12.2008 г.
15120 жилища

82
Студентско общежитие 

- блок № 57 АБВ

Студентско общежитие - блок № 57 АБВ, 

представляващо осеметажна сграда със сутерен, с 

обща ЗП от 2733,21 кв.м. и РЗП от 20358,36 кв.м., 

състоящо се от: вход "А" със ЗП 888,07 кв.м.,  вход 

"Б" със ЗП 929,61 кв.м.,  вход "В" със ЗП 915,53 кв.м. 

Година на построяване - 1989 г., конструкция - 

панелна.

гр. София, р-н "Студентски", ж.к.  

"Студентски град", Студентско 

общежитие - блок № 57 АБВ

АПДС № 

06931/20.12.2008 г.
22832 жилища

83

Поземлен имот с 

идентификатор 

29283.501.240 

Поземлен имот с идентификатор 29283.501.240 по 

кадастрална карта одобрена със Заповед №РЗ - 18-

11/30.03.2005 г. на Изпълнителния директор на 

Агенция по кадастър, с площ от 567 кв.м.

Област Сливен, община Котел, с. 

Жеравна, ПИ с идентификатор 

29283.501.240 по КККР

АПДС № 

4361/07.06.2010 г.
567

за друг 

обществен обект, 

комплекс  

84

Сграда с 

идентификатор 

29283.501.240.1 

Сграда с идентификатор 29283.501.240.1,  с площ от 

107 кв.м., на един етаж.

Област Сливен, община Котел, с. 

Жеравна, ПИ с идентификатор 

29283.501.240 по КККР

АПДС № 

4361/07.06.2010 г.
107

здравно 

заведение

85

Сграда с 

идентификатор 

29283.501.240.2

Сграда с идентификатор 29283.501.240.2, с площ от 90 

кв.м., на два етажа

Област Сливен, община Котел, с. 

Жеравна, ПИ с идентификатор 

29283.501.240 по КККР

АПДС № 

4361/07.06.2010 г.
180

здравно 

заведение

86

Сграда с 

идентификатор 

29283.501.240.3 

Сграда с идентификатор 29283.501.240.3, с площ от 40 

кв.м., на два етажа

Област Сливен, община Котел, с. 

Жеравна, ПИ с идентификатор 

29283.501.240 по КККР

АПДС № 

4361/07.06.2010 г.
80

здравно 

заведение

87

Сграда с 

идентификатор 

29283.501.240.4 

Сграда с идентификатор 29283.501.240.4, с площ от 49 

кв.м., на два етажа

Област Сливен, община Котел, с. 

Жеравна, ПИ с идентификатор 

29283.501.240 по КККР

АПДС № 

4361/07.06.2010 г.
98

здравно 

заведение

88

Поземлен имот с 

идентификатор 

29283.501.223

Поземлен имот с идентификатор 29283.501.223 по 

кадастрална карта одобрена със Заповед №РЗ - 18-

11/30.03.2005 г. на Изпълнителния директор на 

Агенция по кадастър, с площ от 167 кв.м. 

Област Сливен, община Котел, с. 

Жеравна, ПИ с идентификатор 

29283.501.223 по КККР

АПДС № 5359  

07.03.2014 г.
167 УНБ

89

Сграда с 

идентификатор 

29283.501.223.1

Жилищна сграда - еднофамилна, полумасивна, със ЗП 

от 55 кв.м., на два етажа със застроена площ 55 кв.м., 

на два етажа 

Област Сливен, община Котел, с. 

Жеравна, ПИ с идентификатор 

29283.501.223 по КККР

АПДС № 5359  

07.03.2014 г.
123

УНБ - паметник 

на културата

90

Поземлен имот с 

идентификатор 

29283.501.208

Поземлен имот с идентификатор 29283.501.208, с 

площ от 345 кв.м. 

Област Сливен, община Котел, с. 

Жеравна, ПИ с идентификатор 

29283.501.208 по КККР

АПДС № 

4362/07.06.2010 г.
345

за друг 

обществен обект, 

комплекс  

91

Сграда с 

идентификатор 

29283.501.208.1

Сграда с идентификатор 29283.501.208.1, с площ 157 

кв. м., едноетажна, масивна, строена 1980 г.

Област Сливен, община Котел, с. 

Жеравна, ПИ с идентификатор 

29283.501.208 по КККР

АПДС № 

4362/07.06.2010 г.
157

сграда за 

обществено 

хранене



92

Сграда с 

идентификатор 

29283.501.208.2 

Сграда с идентификатор 29283.501.208.2, с площ от 10 

кв. м., едноетажна, паянтова

Област Сливен, община Котел, с. 

Жеравна, ПИ с идентификатор 

29283.501.208 по КККР

АПДС № 

4362/07.06.2010 г.
10 склад

93 Дворно място Застроено дворно място - 865 кв.м 

Област Велико Търново, община Елена, 

гр. Елена, дв. пл. № 793 попадащ в 

парцел  II, кв. 40 по регулационния план 

на град Елена, с адм. адрес: ул. 

"Кършовска" № 6 

АПДС № 

830/26.02.2001 г.
865 УНБ

94 Сграда /1/

Сграда със ЗП от 588 кв.м., триетажна, масивна, 

реставрирана 1981 г., която представлява:                          

първи етаж - изложбена зала, канцелария, склад, 

тоалетна,                       втори етаж - две спални, 

канцелария, склад и кухня, чардак, трети етаж - две 

спални, кухня, кабинет, дневна, тоалетна, чардак                                                                                 

Област Велико Търново, община Елена, 

гр. Елена, дв. пл. № 793 попадащ в 

парцел  II, кв. 40 по регулационния план 

на град Елена, с адм. адрес: ул. 

"Кършовска" № 6 

АПДС № 

830/26.02.2001 г.
1 764

УНБ - 

архитектурно-

строителен 

паметник

95 Сграда /2/

Общежитие ЗП от 88 кв.м., масивна, едноетажна, 

реставрирана 1984 г., състои се от две спални, две 

бани, две умивални и две тоалетни, навес към сградата   

- 70 кв.м. 

Област Велико Търново, община Елена, 

гр. Елена, дв. пл. № 793 попадащ в 

парцел  II, кв. 40 по регулационния план 

на град Елена, с адм. адрес: ул. 

"Кършовска" № 6 

АПДС № 

830/26.02.2001 г.
88 общежитие

96 Сграда /3/

Клуб на културните дейци със ЗП от 101 кв.м. 

двуетажна масивна,  реставрирана 1985 г., състои се 

от: първи етаж - клуб, склад, антре, две тоалетни, 

втори етаж - семинарна /заседателна/ зала, кабина        

Област Велико Търново, община Елена, 

гр. Елена, дв. пл. № 793 попадащ в 

парцел  II, кв. 40 по регулационния план 

на град Елена, с адм. адрес: ул. 

"Кършовска" № 6 

АПДС № 

830/26.02.2001 г.
202 семинарна зала 

97 Поземлени имоти

Поземлени имоти с оща площ от 10000 кв.м., 

находящи се в кв. 6, представляващи УПИ VI и УПИ 

XVI, пл. № 228, по плана на с. Славейно, община 

Смолян, област Смолян, с предназначение за 

училищен комплекс с обща ЗП от 2415 кв.м.

Област Смолян, община Смолян, УПИ 

VI и УПИ XVI, пл. № 228, в кв. 6, по 

плана на с. Славейно

АПДС № 

679/28.04.1998 г.
10000

Училищен 

комплекс

98 Сграда
Общежитие - масивна сграда  със ЗП 517 кв.м., на 

четири етажа година на построяване - 1974 г.

Област Смолян, община Смолян, УПИ 

VI и УПИ XVI, пл. № 228, в кв. 6, по 

плана на с. Славейно

АПДС № 

679/28.04.1998 г.
2 068 общежитие

99 Сграда
Училище - масивна сграда  със ЗП 680 кв.м., на три 

етажа, година на построяване - 1968 г.

Област Смолян, община Смолян, УПИ 

VI и УПИ XVI, пл. № 228, в кв. 6, по 

плана на с. Славейно

АПДС № 

679/28.04.1998 г.
2 040 училище

100 Сграда
Физкултурен салон  - масивна сграда  със ЗП 600 

кв.м., на един етаж, година на построяване -  1968 г.

Област Смолян, община Смолян, УПИ 

VI и УПИ XVI, пл. № 228, в кв. 6, по 

плана на с. Славейно

АПДС № 

679/28.04.1998 г.
600

физкултурен 

салон 

101 Сграда
Кухня  и стол - масивна сграда  със ЗП 324 кв.м., на 

един етаж, година на построяване -  1974 г

Област Смолян, община Смолян, УПИ 

VI и УПИ XVI, пл. № 228, в кв. 6, по 

плана на с. Славейно

АПДС № 

679/28.04.1998 г.
324 кухня и стол



102 Сграда
Нафтено стопанство - масивна сграда  със ЗП 54 кв.м., 

на един етаж, година на построяване -  1974 г.

Област Смолян, община Смолян, УПИ 

VI и УПИ XVI, пл. № 228, в кв. 6, по 

плана на с. Славейно

АПДС № 

679/28.04.1998 г.
54

нафтено 

стопанство

103 Сграда
Свинарник - масивна сграда  със ЗП 108 кв.м., на един 

етаж,  година на построяване - 1980 г.

Област Смолян, община Смолян, УПИ 

VI и УПИ XVI, пл. № 228, в кв. 6, по 

плана на с. Славейно

АПДС № 

679/28.04.1998 г.
108 свинарник

104 Сграда
Дърварник - масивна сграда  със ЗП 132 кв.м., на един 

етаж, година на построяване - 1968 г.

Област Смолян, община Смолян, УПИ 

VI и УПИ XVI, пл. № 228, в кв. 6, по 

плана на с. Славейно

АПДС № 

679/28.04.1998 г.
132 дърварник

105 Сграда

Многожилищна сграда със ЗП от 100 кв.м., построена 

през 1968 г. Имота попада в отдели 474/4 и 274/а по 

ЛУП.

област Пазарджик, община Велинград, 

имот № 000160, м. "Бялата вода" по КВС 

землището на с. Драгиново

АПДС № 

6429/11.05.2015 г.
100 УНБ

106 Сграда

Многожилищна сграда със ЗП от 83 кв.м., построена 

през 1968 г. Имота попада в отдели 474/4 и 274/а по 

ЛУП.

област Пазарджик, община Велинград, 

имот № 000160, м. "Бялата вода" по КВС 

землището на с. Драгиново

АПДС № 

6429/11.05.2015 г.
83 УНБ

107 Земя Земя  с площ от 360930 кв.м. със сгради  
Община Варна, н.м: Варна, землище на 

кв. Виница - Ботаническа градина

АПДС № 

2619/24.08.1999 г.
360930

за друг 

обществен обект, 

комплекс

108 Постройка 
Постройка оранжерия - корпус 1, година на 

построяване - 1982 г., конструкция - масивна.

Община Варна, н.м: Варна, землище на 

кв. Виница - Ботаническа градина

АПДС № 

2619/24.08.1999 г.
241,40

оранжерия  -  

корпус 1

109 Постройка 
Постройка оранжерия -корпус 2, година на 

построяване - 1982 г., конструкция - масивна.

Община Варна, н.м: Варна, землище на 

кв. Виница - Ботаническа градина

АПДС № 

2619/24.08.1999 г.
227,20

оранжерия  -  

корпус 2

110 Разливна 
Разливна, сграда на един етаж, година на построяване - 

1982 г., конструкция - масивна.

Община Варна, н.м: Варна, землище на 

кв. Виница - Ботаническа градина

АПДС № 

2619/24.08.1999 г.
27,50 разливна

111 Битова сграда 
Битова сграда на един етаж, година на построяване - 

1982 г., конструкция - масивна.

Община Варна, н.м: Варна, землище на 

кв. Виница - Ботаническа градина

АПДС № 

2619/24.08.1999 г.
41,20 битова сграда

112 Склад
Склад, сграда на един етаж, година на построяване - 

1982 г., конструкция - масивна.

Община Варна, н.м: Варна, землище на 

кв. Виница - Ботаническа градина

АПДС № 

2619/24.08.1999 г.
45,40 склад

Административна сграда - 3 бр. едноетажни сгради, 

конструкция: бунгала "Пиринки", година на 

построяване - 1982 г. състояща се от:

113 Административна сграда I със ЗП 162.45 кв.м. 162,45
административна 

сграда I

114 Административна сграда II със ЗП 162.45 кв.м. 162,45
административна 

сграда II

115 Административна сграда III със ЗП 162.45 в.м. 162,45
аадминистративн

а сграда III

116 Гараж

Гараж - две гаражни клатки, стая, баня - тоалетна, със 

ЗП 124 кв.м., година на построяване - 1982 г., 

конструкция - масивна.

Община Варна, н.м: Варна, землище на 

кв. Виница - Ботаническа градина

АПДС № 

2619/24.08.1999 г.
124 гараж

Административна 

сграда

Община Варна, н.м: Варна, землище на 

кв. Виница - Ботаническа градина

АПДС № 

2619/24.08.1999 г.



117 Дърводелна
Дърводелна със ЗП 48.68 кв.м., конструкция - 

паянтова, година на построяване - 1982 г.

Община Варна, н.м: Варна, землище на 

кв. Виница - Ботаническа градина

АПДС № 

2619/24.08.1999 г.
48,68 дърводелна

118
Пристройка към 

дърводелна 

Пристройка към дърводелна със ЗП 15 кв.м., 

конструкция - паянтова, година на построяване - 1982 

г.

Община Варна, н.м: Варна, землище на 

кв. Виница - Ботаническа градина

АПДС № 

2619/24.08.1999 г.
15

пристройка към 

дърводелна

119 Ковачна
Ковачна със ЗП 47.92, година на построяване - 1982 г., 

конструкция - масивна.

Община Варна, н.м: Варна, землище на 

кв. Виница - Ботаническа градина

АПДС № 

2619/24.08.1999 г.
47,92 ковачна

120

Поземлен имот с 

идентификатор 

02508.7.155 

Поземлен имот с идентификатор 02508.7.155, 

одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004 на 

Изпълнителния директор на АГКК, и последно 

изменен със Заповед №ККР-10-08-87/15.04.2004 г. на 

Началника на СГКК - гр. Добрич, с площ от 6904 кв.м.      

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", ПИ с 

идентификатор 02508.7.155 по КККР

АПДС № 

4933/17.08.2011 г.
6904 Разсадник

121

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.155.1

Информационен център със ЗП от 45 кв.м., бр. етажи - 

1, полумасивна конструкция

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", сграда с 

идентификатор 02508.7.155.1 по КККР

АПДС № 

4933/17.08.2011 г.
45

информационен 

център  

122

Поземлен имот с 

идентификатор 

02508.7.156

Поземлен имот с идентификатор 02508.7.156, 

представляващ земя с площ от 4769 кв.м.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, ПИ с 

идентификатор 02508.7.156 по КККР

АПДС № 

5159/06.12.2012 г.
4769

 за стопански 

двор

123

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.156.1

Котелно с работилница, сграда със смесено 

предразначение, на един етаж, със ЗП 177 кв.м., 

полумасивна конструкция, построена 1937 г.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", сграда с 

идентификатор 02508.7.156.1 по КККР

АПДС № 

5159/06.12.2012 г.
177

котелно с 

работилница

124

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.156.2

Склад със ЗП 96 кв.м., бр. етажи - 1, полумасивна 

конструкция, построена 1937 г.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, сграда с 

идентификатор 02508.7.156.2 по КККР

АПДС № 

5159/06.12.2012 г.
96 складова база

125

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.156.3

Оранжерия със ЗП 157 кв.м., бр. етажи - 1, 

полумасивна конструкция, построена 1962 г.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, сграда с 

идентификатор 02508.7.156.3 по КККР

АПДС № 

5159/06.12.2012 г.
157 оранжерия



126

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.156.4

Склад  към оранжерия със ЗП 20 кв.м., бр. етажи - 1, 

полумасивна конструкция, построена 1937 г.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, сграда с 

идентификатор 02508.7.156.4 по КККР

АПДС № 

5159/06.12.2012 г.
20

склад към 

оранжерия

127

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.156.5

Оранжерия със ЗП 126 кв.м., бр. етажи - 1, 

полумасивна конструкция, построена 1937 г.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, сграда с 

идентификатор 02508.7.156.5 по КККР

АПДС № 

5159/06.12.2012 г.
126 оранжерия

128

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.156.6

Битовка към оранжерия със ЗП 18 кв.м., бр. етажи - 1, 

полумасивна конструкция, построена 1937 г.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, сграда с 

идентификатор 02508.7.156.6 по КККР

АПДС № 

5159/06.12.2012 г.
18

битовка към 

оранжерия

129

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.156.7

Зала със семехранилище, със ЗП  56 кв.м., бр. етажи - 

1, построена 1965 г.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, сграда с 

идентификатор 02508.7.156.7 по КККР

АПДС № 

5159/06.12.2012 г.
56

зала със 

семехранилище

130

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.156.8

Оранжерия със ЗП  263 кв.м., бр. етажи - 1, 

полумасивна конструкция, построена 1937 г.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, сграда с 

идентификатор 02508.7.156.8 по КККР

АПДС № 

5159/06.12.2012 г.
263 оранжерия

131

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.156.9

Складова база със ЗП  63 кв.м., бр. етажи - 1, 

построена 1955 г.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, сграда с 

идентификатор 02508.7.156.9 по КККР

АПДС № 

5159/06.12.2012 г.
63 складова база



132

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.156.10

Складова база със ЗП  23 кв.м., бр. етажи - 1, 

построена 1955 г.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, сграда с 

идентификатор 02508.7.156.10 по КККР

АПДС № 

5159/06.12.2012 г.
23 складова база

133

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.156.11

Складова база със ЗП 35 кв.м., бр. етажи - 1, 

полумасивна конструкция, построена 1958 г.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, сграда с 

идентификатор 02508.7.156.11 по КККР

АПДС № 

5159/06.12.2012 г.
35 складова база

134

Поземлен имот с 

идентификатор 

02508.7.157 

Поземлен имот с идентификатор 02508.7.157 по КККР 

на гр. Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-

5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

и последно изменен със Заповед № КД-14-08-

645/09.06.2011 г. на Началника на СГКК - Добрич, с 

площ от 183488 кв.м. 

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, ПИ с 

идентификатор 02508.7.157 по КККР

АПДС № 

5160/06.12.2012 г. 
183488

за архитектурен 

паметник на 

културата

135

Сграда с 

идентификатор 

02508.7.157.11

Административна делова сграда със ЗП 249 кв.м., 

полумасивна конструкция, построена 1937 г.

област Добрич,  гр. Балчик, местност 

Курортна зона "Двореца", архитектурен 

комплекс "Двореца" - групова 

недвижима културна ценност с 

национално значение, сграда с 

идентификатор 02508.7.157.11 по КККР

АПДС № 

5160/06.12.2012 г. 
249

административна 

делова сграда

136

Студентско общежитие 

- блок № 41 АБ и ниско 

тяло

Студентско общежитие - блок № 41 АБ и ниско тяло

гр. София, р-н "Студентски", ж.к.  

"Студентски град", Студентско 

общежитие - блок № 41, вх. А, вх. Б, вх. 

В и ниско тяло

Заповед № РД.15 - 

099/02.04.1999 г. на 

ОУ

12821 жилища

137

Студентско общежитие 

- блок № 42 Б и ниско 

тяло

Студентско общежитие - блок № 42 Б и ниско тяло

гр. София, р-н "Студентски", ж.к.  

"Студентски град", Студентско 

общежитие - блок № 42, вх. Б  и ниско 

тяло

Заповед № 114 - 

85/22.04.1991 г. на 

МС

13222 жилища

138

Студентско общежитие 

- блок № 50 АБ и ниско 

тяло

Студентско общежитие - блок № 50 АБ и ниско тяло

гр. София, р-н "Студентски", ж.к.  

"Студентски град", Студентско 

общежитие - блок № 50, вх. А, вх. Б  и 

ниско тяло

Заповед № 114 - 

85/22.04.1991 г. на 

МС и Заповед № 

РД.15 - 

099/02.04.1999 г. на 

ОУ

14928 жилища

ИМОТИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ МС и МОН



139

Студентско общежитие 

- блок № 51 и ниско 

тяло

Студентско общежитие - блок № 51 и ниско тяло

гр. София, р-н "Студентски", ж.к.  

"Студентски град", Студентско 

общежитие - блок № 51 и ниско тяло

Заповед № 114 - 

85/22.04.1991 на МС
11004 жилища

140 Студентски стол № 4 Студентски стол № 4
гр. София, р-н "Студентски", ж.к.  

"Студентски град", Студентски стол № 4

Заповед № РД.15 - 

099/02.04.1999 г. на 

ОУ

4608 столова

141
Апартамент  № 5 в 

блок 5
Апартамент № 5 - служебно помещение

гр. София, район "Слатина", бул. 

"Цариградско шосе" № 125, бл. 6, ет. 1, 

ап. 5

Заповед РД-

37/12.01.1996 г.
18

Служебно 

помещение

142
Апартамент № 7 в блок 

6
Ведомствено жилище - двустаен апартамент

гр. София, район "Слатина", бул. 

"Цариградско шосе" № 125, бл. 6, ет. 2, 

ап. 7

Заповед  РД 09-

266/10.05.1993 г. на 

МОН

52

гост 

преподавател, 

всички факултети

143
Апартамент № 9 в блок 

6
Ведомствено жилище - двустаен апартамент

гр. София, район "Слатина", бул. 

"Цариградско шосе" № 125, бл. 6, ет. 2, 

ап. 9

Заповед  РД 09-

266/10.05.1993 г. на 

МОН

52

гост 

преподавател, за 

ремонт

144
Апартамент № 20 в 

блок 6
Ведомствено жилище - двустаен апартамент

гр. София, район "Слатина", бул. 

"Цариградско шосе" № 125, бл. 6, ет. 4, 

ап. 20

Заповед  РД 09-

266/10.05.1993 г. на 

МОН

52

гост 

преподавател, 

всички факултети

145
Апартамент № 26 в 

блок 6
Ведомствено жилище - двустаен апартамент

гр. София, район "Слатина", бул. 

"Цариградско шосе" № 125, бл. 6, ет. 4, 

ап. 26

Заповед  РД 09-

266/10.05.1993 г. на 

МОН

52

гост 

преподавател, 

всички факултети

146
Апартамент № 27 в 

блок 6
Ведомствено жилище - едностаен апартамент

гр. София, район "Слатина", бул. 

"Цариградско шосе" № 125, бл. 6, ет. 6, 

ап. 27

Заповед  РД 09-

266/10.05.1993 г. на 

МОН

32

гост 

преподавател, 

всички факултети

147
Апартамент № 34 в 

блок 6
Ведомствено жилище - двустаен апартамент

гр. София, район "Слатина", бул. 

"Цариградско шосе" № 125, бл. 6, ет. 7, 

ап. 34

Заповед  РД 09-

266/10.05.1993 г. на 

МОН

52

гост 

преподавател, 

всички факултети

148
Апартамент № 39 в 

блок 6
Ведомствено жилище - двустаен апартамент

гр. София, район "Слатина", бул. 

"Цариградско шосе" № 125, бл. 6, ет. 8, 

ап. 39

Заповед  РД 09-

266/10.05.1993 г. на 

МОН

52

гост 

преподавател, 

всички факултети

149
Апартамент № 41 в 

блок 6
Ведомствено жилище - двустаен апартамент

гр. София, район "Слатина", бул. 

"Цариградско шосе" № 125, бл. 6, ет. 9, 

ап. 41

Заповед  РД 09-

266/10.05.1993 г. на 

МОН

52

гост 

преподавател, 

всички факултети



150
Апартамент № 42 в 

блок 6
Ведомствено жилище - двустаен апартамент

гр. София, район "Слатина", бул. 

"Цариградско шосе" № 125, бл. 6, ет. 9, 

ап. 42

Заповед  РД 09-

266/10.05.1993 г. на 

МОН

32

гост 

преподавател, 

всички факултети

151
Апартамент № 46 в 

блок 6
Ведомствено жилище - двустаен апартамент

гр. София, район "Слатина", бул. 

"Цариградско шосе" № 125, бл. 6, ет. 10, 

ап. 46

Заповед  РД 09-

266/10.05.1993 г. на 

МОН

52

гост 

преподавател, 

всички факултети

152
Апартамент № 47 в 

блок 6
Ведомствено жилище - едностаен апартамент

гр. София, район "Слатина", бул. 

"Цариградско шосе" № 125, бл. 6, ет. 10, 

ап. 47

Заповед  РД 09-

266/10.05.1993 г. на 

МОН

32

гост 

преподавател, 

всички факултети

153
Сграда с 

планоснимачен № 152
Химическа  лаборатория ФХФ

 гр. София, район „Студентски“, УПИ III-

общ., кв. 24б, м. „Витоша – ВЕЦ – 

Симеоново“ , с адм. адрес:,, ул. „Проф. 

Иван Странски“

Заповед № 

147/14.06.1978 г. на 

МС и Заповед № IX-

1966/21.06.1977 г. на 

МЗХП

125
химическа 

лаборатория

154 Част от сграда 

Първи, втори и четвърти етаж от масивна сграда, 

Цялата с РЗП 2800 кв.м., на 4 етажа, построена през 

1971 г.

област Пазарджик, община Батак, м. 

"Широка поляна", им. № 000725

Заповед № 

348/06.08.1996 г. на 

МС - Комитет по 

горите

за УНБ

155

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.101.3.1.22 и 

идеални части от ПИ с 

идент. 68134.101.3

Магазин с площ от 21,78 кв.м., избено помещение под 

самия магазин с площ от 9,50 кв.м., заедно с 35/480 

идеални части от общите идеални части на сградата и 

мястото, съставляващо ПИ с идент. 68134.101.3 с 

площ  от 629 кв.м. Конструкция на сградата - масивна, 

етажност - 7 етажа.

гр. София, район 

"Средец",самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 68134.101.3.1.22, по 

КККР, находяща се в сграда с идент. 

68131.101.3.1, с адм. адрес: ул. "Алабин" 

№ 50

АЧДС № 

07905/14.03.2012 г.
31.28 магазин

156

Сграда с 

идентификатор 

68134.100.278.2

Сграда със ЗП от 249 кв.м., на три етажа

гр. София, район "Средец", сграда с 

идентификатор 68134.100.278.2 по 

КККР, с адм. адрес: ул. "Гурко" № 7

АЧДС № 

08019/25.07.2012 г.
722.40

административна 

сграда - арх. стр. 

паметник

157

Идеални части от 

поземлен имот с 

идентификатор 

68134.100.278

340/600 идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 68134.100.278, целият с площ от 600 

кв.м. по КККР /№ по предходен план: 7, кв. 468, 

парцел I/

гр. София, район "Средец", ПИ с 

идентификатор 68134.100.278 по КККР, 

с адм. адрес: ул. "Гурко" № 7

АЧДС № 

08019/25.07.2012 г.
340

ниско 

застрояване

ИМОТИ С ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ  -  АЧДС



158

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.201.52.1.40

Жилище, състоящо се от две стаи, кухня и сервизни 

помещения, със застроена площ от 60,47 кв.м., заедно 

с прилежащото избено помещение № 16, със 

застроена площ от 6,00 кв.м., заедно с 2,044% идеални 

части от общите части на сградата и от правото на 

строеж върху държавна земя. Сградата е на 8 етажа с 4 

входа. Година на въвеждане в експлоатация - 1987 г.

гр. София, СО – район „Красно село“, 

самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 68134.201.52.1.40, с адм. 

адрес: ж.к. „Лагера“, ул. „Смолянска“, 

бл. 56, вх. Б, ет. 6, ап. 40

АЧДС № 

06368/22.08.2007 г.
60.47 жилище

159

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.4338.14.69.1.64

Жилище, състоящо се от две стаи, дневна, столова, 

кухненски бокс и сервизни помещениясъс ЗП 98,99 

кв.м., мазе № 63 със ЗП 1,66 и с 1,35% ид.ч. от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху 

мястото

гр. София, район "Овча купел",  

самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 68134.4338.14.69.1.64, с 

адм. адрес: ж.к. "Овча купел", ул. 

"Боряна" № 63, бл. 5А, ет. 16, ап. 64

АЧДС № 

02811/26.02.2001 г.
98,99 за ремонт

160

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1505.2258.6.1

Апартамент, находящ се в сграда № 6, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68134.1505.2258 по 

КККР.

гр. София, район "Искър", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1505.2258.6.1, с адм. адрес: ж.к.  

"Дружба 2", бл. 262, вх. Б, ет. 1, ап. 22

АДС № 

1275/06.06.1991 г.
82

гост 

преподавател, 

всички факултети

161

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1505.2258.6.6

Апартамент, находящ се в сграда № 6, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68134.1505.2258 по 

КККР.

гр. София, район "Искър", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1505.2258.6.6, с адм. адрес: ж.к.  

"Дружба 2", бл. 262, вх. Б, ет. 2, ап. 27

АДС № 

1275/06.06.1991 г.
42

гост 

преподавател, 

всички факултети

162

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1505.2258.6.17

Апартамент, находящ се в сграда № 6, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68134.1505.2258 по 

КККР.

гр. София, район "Искър", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1505.2258.6.17, с адм. адрес: ж.к.  

"Дружба 2", бл. 262, вх. Б, ет. 5, ап. 38

АДС № 

1275/06.06.1991 г.
48

гост 

преподавател, 

всички факултети

163

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1505.2258.6.20

Апартамент, находящ се в сграда № 6, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68134.1505.2258 по 

КККР.

гр. София, район "Искър", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1505.2258.6.20, с адм. адрес: ж.к.  

"Дружба 2", бл. 262, вх. Б, ет. 6, ап. 41

АДС № 

1275/06.06.1991 г.
82

гост 

преподавател, 

всички факултети

164

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1505.2258.6.21

Апартамент, находящ се в сграда № 6, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68134.1505.2258 по 

КККР.

гр. София, район "Искър", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1505.2258.6.21, с адм. адрес: ж.к.  

"Дружба 2", бл. 262, вх. Б, ет. 6, ап. 42

АДС № 

1275/06.06.1991 г.
48

гост 

преподавател, 

всички факултети

ИМОТИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  -  АДС



165

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1505.2255.3.13

Апартамент, находящ се в сграда № 3, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68134.1505.2255 по 

КККР.

гр. София, район "Искър", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1505.2255.3.13, с адм. адрес: ж.к.  

"Дружба 2", бл. 258, вх. А, ет. 5, ап. 13

АДС № 

1276/06.06.1991 г.
60

гост 

преподавател, 

всички факултети

166

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1505.2255.4.51

Апартамент, находящ се в сграда № 4, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68134.1505.2255 по 

КККР.

гр. София, район "Искър", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1505.2255.4.51, с адм. адрес: ж.к.  

"Дружба 2", бл. 258, вх. В, ет. 8, ап. 75

АДС № 

1276/06.06.1991 г.
75

гост 

преподавател, 

всички факултети

167

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1505.2255.4.54

Апартамент, находящ се в сграда № 4, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68134.1505.2255 по 

КККР.

гр. София, район "Искър", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1505.2255.4.54, с адм. адрес: ж.к.  

"Дружба 2", бл. 258, вх. В, ет. 9, ап. 78

АДС № 

1276/06.06.1991 г.
78

гост 

преподавател, 

всички факултети

168

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.619.34.1.57

Апартамент, находящ се в сграда № 1, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68134.619.34 по 

КККР.

гр. София, район "Подуяне, 

Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 68134.619.34.1.57, с адм. 

адрес: ж.к. "Левски  - зона В", бл. 10, вх. 

В, ет. 4, ап. 56

АДС № 

3908/03.05.1996 г.
36

гост 

преподавател, 

всички факултети

169 Сграда

Новопостроена сграда - Научна станция към СУ "Св. 

Кл. Охридски", построена в/у 0,2 хк площ в м. 

"Гюлечица" - подотдел 777-"4" на горско стопанска 

единица "Самоковска", със ЗП 435,92 кв.м., на 4 

етажа, година на построяване - 1974 г.

община Самоков, м. "Гюлечица", Рила 

планина, подотдел 777-"4"

АДС № 

6251/17.06.1993 г.
1 557,76 УНБ

170 Земя Дворно място с площ от 2880 кв.м.
Област Перник, гр. Земен, м. 

"Ливадчетата"

АДС № 253/                

09.04.1991 г.
2880 УНБ

171 Сграда
Сграда - масивна едноетажна с гредоред, състояща се 

от 6 помещения с обща площ от 150 кв.м.

Област Перник, гр. Земен, м. 

"Ливадчетата"

АДС № 253/                

09.04.1991 г.
169

основна сграда 

УНБ

172 Сграда Сграда - паянтова, със ЗП от 50 кв.м.
Област Перник, гр. Земен, м. 

"Ливадчетата"

АДС № 253/                

09.04.1991 г.
50

помощна сграда 

УНБ

173 Земя Парцел с площ от 1440 кв.м.
Област Перник, гр. Земен, кв. № 43, 

парцел IX

АДС № 

252/09.04.1991 г.
1440

за 

метеорологична 

станция

174 Сграда Масивна сграда със ЗП 44 кв.м.
Област Перник, гр. Земен, кв. № 43, 

парцел IX

АДС № 

252/09.04.1991 г.
44

метеорологична 

станция 1 

175 Сграда Масивна сграда със ЗП 10 кв.м.
Област Перник, гр. Земен, кв. № 43, 

парцел IX

АДС № 

252/09.04.1991 г.
10

метеорологична 

станция 2

176 Почивна база

Почивна база: сграда  със ЗП 1064 кв.м. на 13 етажа, 

сътояща се от 11 апартамента и 65 стаи със сервизни 

поомещения и столова на един етаж, конструкция - 

пълзящ кофраж, година на построяване - 1971 г. 

Прилежащ терен - 5100 кв.м.

Област Бургас, община Приморско, гр. 

Китен, ул. "Илия Бояджиев"

АДС №232 

16.09.1996 г.



2 730 УНБ

627 столова

177 Земя

Държавна обработваема земя - IV категория, с площ 

от 500 кв.м.; държавна необработваема земя - IV 

категория, с площ от 17500 кв.м. и държавна 

необработваема земя - V категория, с площ от 10000 

кв.м.

Област Бургас, община Созопол, гр. 

Черноморец

АДС № 

396/21.11.1989 г.
28000 УНБ

178 Сграда Полумасивни  сгради /бунгала/
Област Бургас, община Созопол, гр. 

Черноморец

АДС № 

396/21.11.1989 г.
810 УНБ

179 Сграда Полумасивна сграда
Област Бургас, община Созопол, гр. 

Черноморец

АДС № 

396/21.11.1989 г.
315 столова

180 Сграда Полумасивна сграда
Област Бургас, община Созопол, гр. 

Черноморец

АДС № 

396/21.11.1989 г.
128

административна 

сграда

Дворно място  с площ 1470 кв.м заедно с построена в 

него полумасивна жилищна сграда и пристройки към 

нея 

1470 УНБ

Полумасивни сгради /бунгала/ 258 УНБ

Полумасивна сграда 153 столова

182

Поземлен имот с 

идентификатор 

68134.1931.224

Поземлен имот с площ от 1585 кв.м. По предходен 

план УПИ I - отреден за Научен център, от квартал 

337 по плана на гр. София, м. "Павлово - Бъкстон".

гр. София, район Витоша, поземлен имот 

с идентификатор 68134.1931.224, с адм. 

адрес: ул. "Проф. Иван Дуйчев" № 18 

НА № 193, т. II, рег. 

№ 7695, д. № 

378/2008 г. и НА № 

26, т. I, рег. № 1524, 

д. № 23/2005 г.

1585

комплекс за 

научна и 

проектантска 

дейност

183

Сграда с 

идентификатор 

68134.1931.224.1

Сграда със ЗП от 155 кв.м., представляваща масивна 

сграда на приземен етаж, етаж и тавански полуетаж.

гр. София, район Витоша, сграда с 

идентификатор 68134.1931.224.1, с адм. 

адрес: ул. "Проф. Иван Дуйчев" № 18 

НА № 193, т. II, рег. 

№ 7695, д. № 

378/2008 г. и НА № 

26, т. I, рег. № 1524, 

д. № 23/2005 г.

465

сграда за научна 

и проектантска 

дейност

184

Поземлен имот с 

идентификатор 

68134.1001.416

ПИ с идентификатор 68134.1001.416 по КККР /по 

предходен план УПИ III - 14, кв. 352, м.  "ГГЦ-Г-6 - I 

част"/, с площ от 242 кв.м.

гр. София, "Триадица", Поземлен имот с 

идентификатор 68134.1001.416 по КККР 

/по предходен план УПИ III - 14, кв. 352, 

м.  "ГГЦ - Г - 6 - I част"/, с адм. адрес: 

ул. "Княз Борис I" № 64

 НА № 116, т. ХI, рег. 

№ 25000, дело 

1943/2007 г.

242
високо 

застрояване

181

Поземлен имот с 

идентификатор 

66528.501.46

Област Бургас, община Царево, с. 

Синеморец, ПИ с идент. 66528.501.46 по 

КККР /по предходен план парцел IV, пл. 

№ 17, кв. 4/, с адм. адрес: ул. "Липите"

АДС № 

1033/18.02.1992 г.

Имоти с Нотариален акт за собственост

176 Почивна база

Почивна база: сграда  със ЗП 1064 кв.м. на 13 етажа, 

сътояща се от 11 апартамента и 65 стаи със сервизни 

поомещения и столова на един етаж, конструкция - 

пълзящ кофраж, година на построяване - 1971 г. 

Прилежащ терен - 5100 кв.м.

Област Бургас, община Приморско, гр. 

Китен, ул. "Илия Бояджиев"

АДС №232 

16.09.1996 г.



185

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.1

Студио № 5 - жилище, находящо се на втори 

надпартерен етаж на кота +6,30 м., със ЗП 30,90 кв.м., 

състоящо се от студио, баня - WC и една тераса, 

заедно с припадащите се 3,202% идеални части от 

общите части на сграда № 1, разположена в поземлен 

имот с идентификатор 68134.1001.416 по КККР /по 

предходен план УПИ III - 14, кв. 352, м.  "ГГЦ-Г-6 - I 

част"/.

гр. София, "Триадица", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.1, с адм. адрес: ул. 

"Княз Борис I" № 64, ет. 3, ателие 5

 НА № 116, т. ХI, рег. 

№ 25000, дело 

1943/2007 г.

30,90 жилище

186

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.2

Студио № 6 - жилище, находящо се на втори 

надпартерен етаж на кота +6,30 м., със ЗП 35,10 кв.м., 

състоящо се от студио, баня - WC и една тераса, 

заедно с припадащите се 3,637% идеални части от 

общите части на сграда № 1, разположена в поземлен 

имот с идентификатор 68134.1001.416 по КККР /по 

предходен план УПИ III - 14, кв. 352, м.  "ГГЦ-Г-6 - I 

част"/.

гр. София, "Триадица", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.2, с адм. адрес: ул. 

"Княз Борис I" № 64, ет. 3, ателие 6

 НА № 116, т. ХI, рег. 

№ 25000, дело 

1943/2007 г.

35,10 жилище

187

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.3

Студио № 7 - жилище, находящо се на втори 

надпартерен етаж на кота +6,30 м., със ЗП 29,20 кв.м., 

състоящо се от входно предверие, студио, баня - WC и 

една тераса, заедно с припадащите се 3,149% идеални 

части от общите части на сграда № 1, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68134.1001.416 по 

КККР /по предходен план УПИ III - 14, кв. 352, м.  

"ГГЦ-Г-6 - I част"/.

гр. София, "Триадица", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.3, с адм. адрес: ул. 

"Княз Борис I" № 64, ет. 3, ателие 7 

 НА № 116, т. ХI, рег. 

№ 25000, дело 

1943/2007 г.

29,20 жилище

188

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.4

Студио № 8 - жилище,находящо се на втори 

надпартерен етаж на кота +6,30 м., със ЗП 33,70 кв.м., 

състоящо се от студио, баня - WC и една тераса, 

заедно с припадащите се 3,637% идеални части от 

общите части на сграда № 1, разположена в поземлен 

имот с идентификатор 68134.1001.416 по КККР /УПИ 

III - 14, кв. 352, м.  "ГГЦ-Г-6 - I част"/.

гр. София, "Триадица", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.4, с адм. адрес: ул. 

"Княз Борис I" № 64, ет. 3, ателие 8

 НА № 116, т. ХI, рег. 

№ 25000, дело 

1943/2007 г.

33,70 жилище

189

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.5

Студио № 9 - жилище, находящо се на трети 

надпартерен етаж на кота +9,15 м., със ЗП 30,90 кв.м., 

състоящо се от студио, баня - WC и една тераса, 

заедно с припадащите се 3,202% идеални части от 

общите части на сграда № 1, разположена в поземлен 

имот с идентификатор 68134.1001.416 по КККР /по 

предходен план УПИ III - 14, кв. 352, м.  "ГГЦ-Г-6 - I 

част"/.

гр. София, "Триадица", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.5, с адм. адрес: ул. 

"Княз Борис I" № 64, ет. 4, ателие 9 

 НА № 116, т. ХI, рег. 

№ 25000, дело 

1943/2007 г.

30,90 жилище



190

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.6

Студио № 10 - жилище, находящо се на трети 

надпартерен етаж на кота +9,15 м., със ЗП 35,10 кв.м., 

състоящо се от студио, баня - WC и една тераса, 

заедно с припадащите се 3,637% идеални части от 

общите части на сграда № 1, разположена в поземлен 

имот с идентификатор 68134.1001.416 по КККР /по 

предходен план УПИ III - 14, кв. 352, м.  "ГГЦ-Г-6 - I 

част"/.

гр. София, "Триадица", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.6, с адм. адрес: ул. 

"Княз Борис I" № 64, ет. 4, ателие 10

 НА № 116, т. ХI, рег. 

№ 25000, дело 

1943/2007 г.

35,10 жилище

191

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.7

Студио № 11 - жилище, находящо се на трети 

надпартерен етаж на кота +9,15 м., със ЗП 29,20 кв.м., 

състоящо се от входно предверие, студио, баня - WC и 

една тераса, заедно с припадащите се 3,149% идеални 

части от общите части на сграда № 1, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68134.1001.416 по 

КККР /по предходен план УПИ III - 14, кв. 352, м.  

"ГГЦ-Г-6 - I част"/.

гр. София, "Триадица", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.7, с адм. адрес: ул. 

"Княз Борис I" № 64, ет. 4, ателие 11

 НА № 116, т. ХI, рег. 

№ 25000, дело 

1943/2007 г.

29,20 жилище

192

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.8

Студио № 12 - жилище, находящо се на трети 

надпартерен етаж на кота +9,15 м., със ЗП 33,70 кв.м., 

състоящо се от студио, баня - WC и една тераса, 

заедно с припадащите се 3,637% идеални части от 

общите части на сграда № 1, разположена в поземлен 

имот с идентификатор 68134.1001.416 по КККР /по 

предходен план УПИ III - 14, кв. 352, м.  "ГГЦ-Г-6 - I 

част"/.

гр. София, "Триадица", самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 

68134.1001.416.1.8, с адм. адрес: ул. 

"Княз Борис I" № 64, ет. 4, ателие 12

 НА № 116, т. ХI, рег. 

№ 25000, дело 

1943/2007 г.

33,70 жилище

193

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.108.189.1.11 и 

идеални части от ПИ с 

идент. 68134.108.189

Апартамент, находящо се на трети надпартерен етаж, 

сътоящ се от две стаи, кухня, коридор и баня - WC, със 

ЗП 53,70 кв.м., заедно с мазе от 4 кв.м., заедно с 

12,6/237 идеални части от общите части на сградата и 

дворното място, цялото с площ от 397,50 кв.м.

гр. София, район "Средец", 

самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 68134.108.189.1.11, бул. 

"Цариградско шосе" № 39-б, ет. 4, ап. 3

НА № 127, т. LXIX,        

дело 13682/1995 г.
53.70

ведомствено 

жилище ФКНФ

194

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.1602.60.74.1.1

Апартамент, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни 

помещения, със ЗП 94,40 кв.м., заедно с мазе № 1 с 

полезна площ от 7,11 кв.м., заедно с 1,346% идеални 

части от общите части на сградата и правото на 

строеж върху държавно място.

гр. София, район "Студентски", 

самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 68134.1602.60.74.1.1, 

ж.к. "Младост 1", бл. 80, вх. А, ет. 1, ап. 

1

НА № 81, т. 

LLLLXXVIII,    дело 

44905/1997 г.

94.40
ведомствено 

жилище ФФ

195
Помещения от сграда с 

планоснимачен № 7

Помещения със ЗП от 358 кв.м. от сграда с пл. № 7 

ХФ, представляваща едноетажна масивна нежилищна 

сграда, цялата с РЗП от 620 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", бул. 

"Джеймс Баучер" № 1

НА №150, т. II, рег. 

№ 10966, дело 

326/2011 г.

358 учебна цел

196
Сграда с 

планоснимачен № 24

Сграда с пл. № 24 ХФ, представляваща едноетажна 

полумасивна нежилищна сграда с РЗП от 234 кв.м.

гр. София, район "Лозенец", бул. 

"Джеймс Баучер" № 1

НА №150, т. II, рег. 

№ 10966, дело 

326/2011 г.

234 учебна цел



197

Идеални части от 

поземлен имот с 

идентификатор 

68134.302.387

242,5/2600 идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 68134.302.387 по КККР / по предходен 

план УПИ I-1, кв. 153, м. "Зона Б-3"/, целият с площ от 

200 кв.м. 

гр. София, район "Възраждане", ПИ с 

идент. 68134.302.387, с адм. адрес: ул. 

"Софроний Врачански" № 16

НА № 86, т. II, рег. № 

3164  дело № 

253/2011 г.

18,65
ниско 

застрояване

198

Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

68134.302.387.1.3

Апартамент, състоящ се от три стаи, вестибюл, кухня, 

антре, баня, тоалетна, черно антре и балкон, със ЗП от 

88,50 кв.м., заедно с таванско помещение с площ от 

6,00 кв.м., заедно с принадлежащите му 242,50/2600 

ид.ч. от общите части на сградата.

гр. София, район "Възраждане", 

Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 68134.302.387.1.3, с адм. 

адрес: ул. "Софроний Врачански" № 16, 

ет. 3, ап. 3

НА № 86, т. II, рег. № 

3164  дело № 

253/2011 г.

88.50 жилище

199 Хотел

Хотел със ЗП 273 кв.м., на три етажа, с РЗП 892, 

състояща се от 14 стаи, два апартаментатри, 3 

камериерски офиса, кафе-салон с кухня, склад и 

рецепция, заедно с 1050/2650  идеални части от 

дворно място, съставляващо парцел II-3958, в квартал 

60 по регулационен план на с. Свети Влас, област 

Бургас, община Несебър

Област Бургас, община Несебър, парцел 

II-3958, в квартал 60 по регулационен 

план на с. Свети Влас

НА № 159, том II 

нот. дело 840/1996 г.
892

200
Идеални части от 

дворно място

1050/2650  идеални части от дворно място, 

съставляващо парцел II-3958, в квартал 60 по 

регулационен план на с. Свети Влас, област Бургас, 

община Несебър

Област Бургас, община Несебър, парцел 

II-3958, в квартал 60 по регулационен 

план на с. Свети Влас

НА № 159, том II 

нот. дело 840/1996 г.
1050

201

Поземлен имот с 

идентификатор 

44094.2.1

Поземлен имот с идентификатор 44094.2.1 по 

кадастрална карта на с. Лозенец, община Царево, 

област Бугарс, одобрена със заповед № РД-18-

54/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.

Област Бургас, община Царево, с. 

Лозенец, ПИ с идентификатор 44094.2.1, 

с адм. адрес: м. "Караагач"

НА № 84, том V, рег. 

№ 3418, дело № 

817/2007 г.

7400

земеделска, 

начин на трайно 

ползване: нива

202

Поземлен имот с 

идентификатор 

68134.4081.9470

Поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9470 по 

КККР / по предходен план ПИ № 571, кв. 6б и 7, НПЗ 

„Изток“, м. „Къро“/, с площ от 8468 кв.м.

гр. София, район "Младост", ПИ с идент. 

68134.4081.9470 по КККР /по предходен 

план ПИ № 571, кв. 6б и 7, НПЗ „Изток“, 

м. „Къро“/

НА № 136, том 

XXVII, нот. дело № 

5167/1997 г.

8468
за друг вид 

застрояване

УНБ


