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Приложение 1

СПИСЪК
на

спортни обекти, общинска собственост, предмет за управление и разпореждане за 2022 година

6 района/15 обекта
Район
Вх. № на писмо

Район "Кремиковци"
СОА19-ВК08-15557/11/
29.01.2020 г.,
коригиран с писмо СОА19ВК08-15557/20/ 05.02.2020 г

Вид на спортния обект

Адрес
кв. Ботунец

Предназначение: спортна зала
АОС № 3061/31.07.2017 г. , с площ 73 067 кв.м. Съдържа 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

ПИ с ид.
68134.4356.95

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 скица 5741 кв.м.,
АОС №5238/08.01.1999 г.
Налични - 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
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

Спортна зала и стадион

Люлин- 1 м.р.
Район "Люлин"
СОА19-ВК08-15557/17/
07.02.2020 г.
Люлин- 2 м.р.

Предназначение и технически данни на обекта

кв. 30
ПИ с ид.
68134.4356.637
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Налични - монтирани 2 бр. фургони, всеки с площ 21 кв.м., метални
огради, съоръжения за тенис, мини футбол, волейбол, баскетбол

Люлин- 3 м.р.

кв.42
ПИ с ид.
68134.4361.78

Люлин- 5 м.р.

кв. 16а
ПИ с ид.
68134.4361.156

бул. „София“ № 38

стадион в село
Кубратово

Район „Нови Искър“
per. № СОА21-ВК08-17994/5/
07.01.2022 г.

ул. „Доброславски
път“
стадион в село Житен

ул. „Стадиона“

стадион в гр. Нови
Искър, кв. Кумарица

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
Налични - монтиран 1 бр. фургон с площ 21 кв.м., метални огради,
съоръжения за мини футбол, тенис
Скица № 15-61840/23.01.2020 г. 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.,
Налични - ограда - мрежа, асфалтова настилка, съоръжения за мини
футбол, волейбол, баскетбол

Площ 7040 кв. м.,
АПОС №3147/16.04.2013 г.
Скица №15-496133-12.05.2021 г.
УПИ и предназначение - разположен в УПИ I - за парк, КОО и стадион от
кв. 5
Площ 7376 кв. м.
АПОС №3908/22.08.2014 г.
УПИ и предназначение -попадащ в УПИ I - за спорт от кв. 16
Прилежащ към него имот с площ 6064кв. м.
АПОС №3909/22.08.2014 г., попадащ в същото УПИ
Скица №15-257651 -28.07.2014 г.
Площ 13901 кв. м.
АЧОС №3165/20.05.2013 г.
Скица №15-245445-15.06.2015 г.
УПИ и предназначение - УПИ III - за спорт и озеленяване от кв. 224
Друго - в едно с двуетажна инфраструктурна сграда /съблекалня/ ЗП 201
кв. м. и Скица №12971/28.02.2013 г.
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ул. ’’Илия Бешков“
Район „Искър“
per. № СОА21-ВК08-17994/14/
26.01.2022 г.

спортна сграда

футболно игрище

район Надежда
per. № СОА21-ВК08-17994/17/
27.01.2022 г.

открит обект за спортни
дейности

кв. ’’Димитър
Миленков

гр. София, район
"Надежда",
местност "Требим",
кв. 6.

ПИ с идентификатор 68134.1333.683, АПОС № 2103/05.07.2013 г., УПИ V1333.1, Площ 47 625 кв.м. Скица № 15-1070913/01.10.2021 г.
ПИ с идентификатор 68134.1333.683 по КККР, УПИ V-1333.1, с
предназначение ’’за обществено обслужване, спорт, атракции и
озеленяване”, представляващ открит обект за спортни дейности - три броя
футболни игрища, всяко с габаритни размери 60/100.
Зона Са2 с параметри: Пзастр. - 10 %, Кинт - 0.15, Позел. - 50 %, Ккорниз: -

с. Железница,
м. “Корубище“

ПИ с идентификатор 29150.7102.930, предназначение: за стадион/ за спорт
АПОС № 5032/ 24.11.2014 год.
УПИ I - за спорт, кв. № 22 по ПУП
Масивна сграда- 96 кв. м.
Скица на поземлен имот№ 15-844509-30.07.2021 год.
Площ:12 563 м2 по скица № 15-844509-30.07.2021 год.;
12 409 м2 по АОС № 5032/ 24.11.2014 год.
ПИ с идентификатор 14831.6536.7015, УПИ V-за стадион
Предназначение: за стадион.
АЧОС № 1728/26.09.2001 год.
Стадионът е включен в капитала на търговско дружество: „Спортна София
- 2000“ ЕАД с Решение № 48 по Протокол № 57 от 07.08.2003 год. на СОС
и с Решение № 311/ 12.06.2008 год. се отписва от списъка на „Спортна
София“ ЕАД.
УПИ V-за стадион, кв. № 55А, ПЗР за с. Герман кв. 55А УПИ IV V
утвърден със Заповед РД-09-50-998/ 17.12.2014 год. на гл. арх. на CO
Скица № 15-844491-30.07.2021 год.
Площ:20 464 м2 по скица № 15-844491-30.07.2021 год.;
27 031 м2 по АОС № 1728/26.09.2001 год.

стадион

с. Герман, м.
„Елхова кория“

Район Панчарево
рег.№ СОА21-ВК08-17994/21/
01.02.2022г.,
коригиран с per. № СОА21 ВК08-17994/29/09.03.2022 г.

стадион

кв. 88, УПИ I по ПУП м ж.к. "Дружба" I
Сградата с идентификатор 68134.1500.199.1 с площ от 313 кв.м., съгласно
АОС 2119/22.11.2017 г. и скица № 15-556031-07.11.2017 г.
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор с
68134.1500.199 с АОС 2118/22.11.2017 г. с площ 715 кв.м. и скица на
поземления имот№ 15-556029-07.11.2017 г.
Поземлен имот с идентификатор 07106.1432.216, с площ 8014 кв.м.
АОС №637/21.07.2000г.;
Скица на поземлен имот №15-507674-16.10.2017 г.
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с. Пасарел,
ул. “Ален мак“ № 2

стадион

с. Лозен, кв. 145,
парцел I

спортно игрище

ПИ с идентификатор 22472.7301.806
Предназначение: за спорт и озеленяване.
АПОС № 484/16.02.1998 год.
Включен в капитала на Спортна София с Решение № 107 по протокол № 27
от 27.07.2001 год. на СОС и изключен с Решение № 311/ 12.06.2008 год. т.
5/ Обект - земя терен с площ 32 000 м2.
УПИ I-за спорт и озеленяване, кв.№ 52
Съблекалня- 20 кв. м.
Скица № 15-8694-04.01.2019 год.
Площ:26 412 м2 по скица № 15-8694-04.01.2019 год.;
32 000 м2 по АОС № 484/16.02.1998 год.
ПИ с идентификатор 44063.6224.4100, предназначение: за спорт.
АПОС № 4824/ 07.03.2014 г.
УПИ I-за спорт и озеленяване по ПУП, одобрен със Заповед № РД-09-129/
21.05.1991 г. на председателя на ИК на ОБНС „Панчарево64, имот с
идентификатор 44063.6224.4100 по кадастрална карта и кадастралните
регистри, одобрен със Заповед № РС-15-46/ 18.03.2011 г. на изпълнителен
директор на АГКК.
Скица № 15-555963-14.11.2016 г.
Площ 3 399 м2
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