Приложение № 1 към Решение № 203 по Протокол № 14 от 28.05.2020 г. на Столичния общински съвет

Списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2020 г.
Район
Вид на спортния
Адрес
Вх. № на писмо
обект
Район "Кремиковци" - Спортна зала и кв. Ботунец
СОА19-ВК08стадиона
15557/11/29.01.2020
г., коригиран с писмо
СОА19-ВК0815557/20/05.02.2020 г.

Район "Нови Искър" СОА19-ВК08-15557/6/
16.01.2020 г.

Стадион

с. Мировяне, УПИ I,
кв. 53, ПИ с ид.
48393.4990.550

Предназначение и технически
данни
Предназначение: спортна зала
АОС № 3061/31.07.2017 г.
с площ 73 067 кв.м.
помощно игрище 8057 кв.м.,
помощно игрище 7 751 кв.м.,
спортна зала 793 кв.м.,
трафопост 41,82 кв.м,
паянтова сграда - 87,59 кв.м.,
санитарно помещение - 65,12
кв.м.
Скица № 15-429577-31.08.2016 г.
УПИ
68134.8379.8
с
предназначение спортна зала
Предназначение:
спортно
игрище -стадион
АОС № 3062/31.07.2017 г. с площ
73 067 кв.м.
имот - 15 041
Скица № 15-570941-21.11.2016 г.
УПИ
68134.8379.12
с
предназначение спортно игрище
-стадион
Предназначение: за стадион
Площ - 29 189 кв.м.
АПОС № 3066/04.02.2013 г.
Скица № 90794/20.12.2012 г. от
АГКК
УПИ и предназначение - УПИ I за
стадион, спортен комплекс и

Визия на РА
Обектите отговарят на
изискване за
включване в списъка за
управление и
разпореждане

Обектът отговаря на
изискване за
включване в списъка за
управление и
разпореждане

Изисквания към
кандидатстващите организации
- седалището и мястото за
развиване на спортната дейност
да е на територията на Столична
община;
- да нямат просрочени
задължения към Столична
община;
- да не са били страна по
договор, сключен със Столична
община , по който е било
предоставено използването на
спортни обекти или спортни
съоръжения, и договорът е бил
развален по вина на лицето

- седалището и мястото за
развиване на спортната дейност
да е на територията на Столична
община;
- да нямат просрочени
задължения към Столична
община;
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Район
Вх. № на писмо

Вид на спортния
обект

Адрес

Предназначение и технически
данни
трафопост, кв. 53
Вид застрояване и конструкция
на сградите - сграда масивна
едноетажна
ЗП 107 кв.м.

Визия на РА

Изисквания към
кандидатстващите организации
- да не са били страна по
договор, сключен със Столична
община , по който е било
предоставено използването на
спортни обекти или спортни
съоръжения, и договорът е бил
развален по вина на лицето

Район "Витоша" СОА19-ВК08-15557/9/
21.01.2020 г.

ПИ с идентификатор
68134.1971.3367, кв.
"Драгалевци"

бул. "Черни връх" №
228

Предназначение:
Трайно предназначение на
територията, урбанизирана
Начин на трайно ползване спортно игрище
Площ: 54 890 кв.м.
АОС - № 3189/28.06.2018 г.
Скица № 15-550758/06.08.2018 г.
УПИ и предназначение VIII - "за
спорт и озеленяване", кв. 149, м.
"в.з. Драгалевци- стадиона"
Вид застрояване и конструкция
на сградите 1. Сграда - съблекалня със ЗП 88
кв.м.;
2. Сграда - съблекалня със ЗП 19
кв.м.;
3. Сграда - съблекалня със ЗП 69
кв.м.
Върху имота са разположени
преместваеми обекти по реда на
чл. 55, и чл . 56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ
и чл.23, ал. 3 от НПОТСО,
въведени в експлоатация с
удостоверение за въвеждане в
експлоатация на преместваем

Обектът отговаря на
изискване за
включване в списъка за
управление и
разпореждане

- седалището и мястото за
развиване на спортната дейност
да е на територията на Столична
община;
- да нямат просрочени
задължения към Столична
община;
- да не са били страна по
договор, сключен със Столична
община , по който е било
предоставено използването на
спортни обекти или спортни
съоръжения, и договорът е бил
развален по вина на лицето

2

Район "Искър"
СОА19-ВК0815557/15/04.01.2020 г.

ул. "Илия Бешков",
ж.к. "Дружба"

кв. 88, УПИ I

Район "Люлин"
СОА19-ВК0815557/17/07.02.2020 г.

Люлин- 1 м.р.

ПИ с ид.
68134.4356.95

обект № 01/17.08.2012 г. и №
01/17.02.2016 г. на Главния
архитект на СО- район "Витоша",
както следва:
многофункционално футболно
игрище с площ от 2 760 кв.м.
- покритие на три тенис корта с
обща площ от 2044 кв.м.
- съблекални с площ от 49 кв.м.;
- павилион за бърза закуска с
площ от 20 кв.м.
- сервизни помещения с площ
6,30 кв.м.
Предназначение: спортна зала
Скица № 15-556031/07.11.2017 г.
АЧОС № 2119/21.11.2017 г.
представляващ сграда с
идентификатор 68134.1500.199.1,
с площ 313 кв.м.,
представляваща зала за спорт,
разположена в имот
общ.собственост, с
идентификатор 68134.1500.199 ,
кв. 88, УПИ I по ПУП на м. ж.к.
Дружба-1 част, съгласно АЧОС №
2118/22.11.2017 г.
УПИ I с начин на трайно ползване
за спортна зала
Разположена в сграда с
идентификатор 02659.2193.166.4
ЗП - 313 кв.м., панелна
конструкция
Скица № 15-61050/23.01.2020 г.
от СГКК-София за незастроен ПИ
с ид. 68134.4356.95, отреден за
спортен терен, с площ по сикца

Обектът отговаря на
изискване за
включване в списъка за
управление и
разпореждане

- седалището и мястото за
развиване на спортната дейност
да е на територията на Столична
община;
- да нямат просрочени
задължения към Столична
община;
- да не са били страна по
договор, сключен със Столична
община , по който е било
предоставено използването на
спортни обекти или спортни
съоръжения, и договорът е бил
развален по вина на лицето

Обектът отговаря на
изискване за
включване в списъка за
управление и

- седалището и мястото за
развиване на спортната дейност
да е на територията на Столична
община;
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5741 кв.м., АОС №
5238/08.01.1999 г., ограда с
мрежа, съоръжения за тенис,
мини футбол, волейбол,
баскетбол.
* Допуснато е изработването на
нов ПУП за територията, съгласно
който имотът попада в УПИ I спорт, озеленяване и ПГ, кв. 76

разпореждане

- да нямат просрочени
задължения към Столична
община;
- да не са били страна по
договор, сключен със Столична
община , по който е било
предоставено използването на
спортни обекти или спортни
съоръжения, и договорът е бил
развален по вина на лицето

Люлин- 2 м.р.

кв. 30
ПИ с ид.
68134.4356.637

Скица № 15-56327/22.01.2020 г.
от СГКК-София за ПИ с ид.
68134.4356.637, отреден за
спортен терен, с площ 2386 км.
по АОС № 9584/12.04.2016 г.,
представляващ реална част от
УПИ V- озеленяване с режим на
ТГО, кв. 30, с монтирани 2
бр.фургони, всеки с площ 21
кв.м., метални огради,
съоръжения за тенис, мини
футбол, волейбол, баскетбол

Обектът отговаря на
изискване за
включване в списъка за
управление и
разпореждане

- седалището и мястото за
развиване на спортната дейност
да е на територията на Столична
община;
- да нямат просрочени
задължения към Столична
община;
- да не са били страна по
договор, сключен със Столична
община , по който е било
предоставено използването на
спортни обекти или спортни
съоръжения, и договорът е бил
развален по вина на лицето

Люлин- 2 м.р.

кв.24
ПИ с ид.
68134.4356.434

Скица № 15-56557/22.01.2020 г.
от СГКК-София за спортен имот с
площ 7 128 кв.м. по АОС №
8713/25.03.2014 г.,
представляващ реална част от
УПИ VI - озеленяване с режим на
ТГО, кв. 24, ведно с построената в
него обслужваща масивна сграда
- съблекалня със ЗП 268 кв.м.,
изградена ограда, настилка -

Обектът отговаря на
изискване за
включване в списъка за
управление и
разпореждане

- седалището и мястото за
развиване на спортната дейност
да е на територията на Столична
община;
- да нямат просрочени
задължения към Столична
община;
- да не са били страна по
договор, сключен със Столична
община , по който е било
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затревяване върху дренаж,
спортни съоръжения - врати.

предоставено използването на
спортни обекти или спортни
съоръжения, и договорът е бил
развален по вина на лицето

Люлин- 3 м.р.

кв.42
ПИ с ид.
68134.4361.78

Скица № 15-56388/22.01.2020 г.
от СГКК- София за спортен имот с
площ 1 639 кв.м., по АОС №
8714/25.03.2014 г.,
представляващ реална част от
УПИ II - озеленяване, спортни
дейности и обслужваща
техническа инфраструктура, кв.
42, монтиран 1 бр. фургон с площ
21 кв.м., метални огради,
съоръжения за мини футбол,
тенис

Обектът отговаря на
изискване за
включване в списъка за
управление и
разпореждане

- седалището и мястото за
развиване на спортната дейност
да е на територията на Столична
община;
- да нямат просрочени
задължения към Столична
община;
- да не са били страна по
договор, сключен със Столична
община , по който е било
предоставено използването на
спортни обекти или спортни
съоръжения, и договорът е бил
развален по вина на лицето

Люлин- 6 м.р.

кв.13, УПИ III спортен комплекс,
релани части от ПИ с
ид. 68134.4360.770,
68134.4360.303,
68134.4360.302,
68134.4360.99

Незастроен сротен имот с площ
14 695 кв.м. по АОС №
9881/04.01.2018 г.,
представляващ УПИ III - спортен
комплекс, кв. 13

Обектът отговаря на
изискване за
включване в списъка за
управление и
разпореждане

- седалището и мястото за
развиване на спортната дейност
да е на територията на Столична
община;
- да нямат просрочени
задължения към Столична
община;
- да не са били страна по
договор, сключен със Столична
община , по който е било
предоставено използването на
спортни обекти или спортни
съоръжения, и договорът е бил
развален по вина на лицето

Люлин- 5 м.р.

кв.16а

Скица № 15-61840/23.01.2020 г.

Обектът отговаря на

- седалището и мястото за
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кв. Филиповци

ПИ с ид.
68134.4361.156

жт СГКК -София за ПИ с ид.
68134.4361.156 - спортна
площадка с площ по КККР 3897
кв.м., реална част от УПИ I - за
озеленяване с режим на ТГО, кв.
16а, АОС № 5241/13.01.1999 г.,
ограда - мрежа, асфалтова
настилка, съоръжения за мини
футбол, волейбол, баскетбол

изискване за
включване в списъка за
управление и
разпореждане

развиване на спортната дейност
да е на територията на Столична
община;
- да нямат просрочени
задължения към Столична
община;
- да не са били страна по
договор, сключен със Столична
община , по който е било
предоставено използването на
спортни обекти или спортни
съоръжения, и договорът е бил
развален по вина на лицето

кв. 7
ПИ с ид.
68134.4388.829

Скица № 15-56619/22.01.2020 г.
от СГКК -София за незастроен
поземлен имот, отреден за
спортно игрище, АОС №
9931/21.06.2018 г.,
представляващ реална част от
УПИ XIII - озеленяване, спортни
дейности и мероприятия за
геоложка защита, кв. 7

Обектът отговаря на
изискване за
включване в списъка за
управление и
разпореждане

- седалището и мястото за
развиване на спортната дейност
да е на територията на Столична
община;
- да нямат просрочени
задължения към Столична
община;
- да не са били страна по
договор, сключен със Столична
община , по който е било
предоставено използването на
спортни обекти или спортни
съоръжения, и договорът е бил
развален по вина на лицето
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