
АКО ИМАТЕ АСТМА ЗАСЕЛЕТЕ СЕ В СЕЛО БОГОСЛОВ

  

  

  

  

Богослов е село в западна България. Селото е част от община Кюстендил.

  

Богослов се намира на 5 км от Кюстендил и на около  80 км от град София.
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Релефът на селото е нископланински, а средната надморска височина е 700 м.

  

Селото е с жители около 390 души.

  

Климатът на Богослов е нископланински, има мека зима, средните температури през
зимния период са -1 градуса, а през лятото 26 градуса.

  

Селото е с отлична инфраструктура, добре асфалтирани пътища, осветени улици,
водоснабдителна система,  пълна електрификация, телефонизация, интернет.

  

Европейският път Е871 е на 10 км от   селото. Е871 свързва гранично контролният
пункт Гюешево със София.

  

Богослов има редовна автобусна линия с Кюстендил. В селото има читалище, църква,
търговски обекти и заведения.

  

Има общопрактикуващ лекар, който се грижи за здравето на жителите.

  

Удобната  връзка на селото с гр. Кюстендил, дава добри възможности за младите хора,
които работят и учат в Кюстендил, но живеят в Богослов.

  

Комплекс "Лима" е разположен на 10 км от гр. Кюстендил в дебрите на планина
Осогово, в местността Студен Кладенец. Комплекса разполага с единични, двойни, VIP
стаи, апартаменти и студия. Разполага със собствен паркинг, закрит плувен басейн,
сауна, фитнес, детски кът, игрище за мини футбол и волейбол, конферентна зала.

  

Късноантична крепост "Дабье". Разположена е източно от селото, върху конусообразно
възвишение, известно с името Дабье. Укреплението има форма на неправилен кръг. По
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ръба има останки от крепостен зид, граден от ломени камъни и хоросан.

  

В землището на Богослов има два параклиса – „Рождество Богородично” и „Св.Св.
Петър и Павел”
, също така и 
църквата „Възнесение Господне”
, построена през 1902 г.

  

Богослов е в близос с Кюстендил и това дава дава възможност за посещения на
намиращите се в града минералните извори и балнеосанаториуми,СПА центрове, както
и на Римските терми в централната част на града.

  

Хълмът „Хисарлъка” се издига на 2 км югоизточно от града. Крепостта е изградена в
края на IV – началото на V век. 

 Защо да предпочетете  да се заселите в Богослов?

  

Селото се намира на близо до Кюстендил, които е СПА център, известен с минералните
си извори.

  

  

Кюстендилските минерални извори са благоприятни за лечение на болести на
дихателните пътища, на опорно-двигателния апарат, дегенеративни ставни
заболявания, заболявания на периферната нервна система, и гинекологични
заболявания.
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