
Приложение 1 към Решение №113 от 26.05.2020 г. на заседание от ОбС  

 

 

 

СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  
 

 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 06207.501.18 с площ 40 313 кв.м. по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на град Брацигово, с начин на трайно ползване – 

спортно игрище, стар идентификатор 06207.501.44, номер по предходен план: квартал 

20, парцел ХХIХ, ведно с построените в имота сгради:  

         1.1. Сграда с идентификатор 06207.501.18.1 със застроена площ 17.00 кв.м., 

предназначение – спортна сграда, база;  

        1.2. Сграда с идентификатор 06207.501.18.2 със застроена площ 60.00 кв.м., 

предназначение – спортна сграда, база;  

        1.3. Сграда с идентификатор 06207.501.18.4 със застроена площ 22.00 кв.м., 

предназначение – селскостопанска сграда;  

 

       1.4. Сграда с идентификатор 06207.501.18.5 със застроена площ 77.00 кв.м., 

предназначение – селскостопанска сграда;  

       1.5. Сграда с идентификатор 06207.501.18.6 със застроена площ 482.00 кв.м., 

предназначение – спортна сграда, база;  

       1.6. Сграда с идентификатор 06207.501.18.7 със застроена площ 171.00 кв.м., 

предназначение – спортна сграда, база;  

       1.7. Сграда с идентификатор 06207.501.18.8 със застроена площ 218.00 кв.м., 

предназначение – спортна сграда, база;  

       1.8. Сграда с идентификатор 06207.501.18.9 със застроена площ 171.00 кв.м., 

предназначение – спортна сграда, база;  

       1.9. Сграда с идентификатор 06207.501.18.10 със застроена площ 26.00 кв.м., 

предназначение – спортна сграда, база;  

      1.10. Сграда с идентификатор 06207.501.18.11 със застроена площ 26.00 кв.м., 

предназначение – спортна сграда, база;  

Местонахождение на имота: град Брацигово, ул. „Трети Март“ №67 

Актуван с  Акт № 424/16.09.2015 г. за публична общинска собственост, вписан в 

Служба по вписванията към Районен съд Пещера с Вх.рег.№1658/18.09.2015 г., Акт 

114, том 6. 

 

 

2. Поземлен имот с идентификатор 07586.654.640 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Бяга, одобрени със Заповед РД-18-320/16.05.2019 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК; Площ на имота: 20641 кв.м.; трайно предназначение 

на територията: земеделска; начин на трайно ползване: Спортно игрище; стар 

идентификатор: няма; номер по предходен план: 000640, ведно с построената в имота 

сграда 07586.654.640.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бяга, 

застроена площ 254 кв.м, брой надземни етажи: 1, предназначение: Спортна сграда, 

база.  

Актуван с Акт за публична общинска собственост № 15/04.02.2020 г., вписан в Служба 

по вписванията към Районен съд Пещера с Вх.рег.№171/11.02.2020 г., Акт 118, том 1. 
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3. Имот – публична общинска собственост, представляващ: „Спортна база и сграда“ в 

УПИ IV – планоснимачен номер 62 в кв.3 по регулационния план на с. Козарско, 

одобрен със Заповед №305/08.12.1995 г., с площ 16000 кв.м., ведно с построената 

едноетажна масивна сграда със застроена площ 154 кв.м. Административен адрес на 

имота: с. Козарско, община Брацигово, ул. „Двадесет и втора“ № 30.  

Актуван с Акт за публична общинска собственост № 23/30.01.2020 г., вписан в Служба 

по вписванията към Районен съд Пещера с Вх.рег.№148/07.02.2020 г., Акт 100, том 1. 

 

 

4. Сграда с  идентификатор 06207.502.59.1 по КККР гр.Брацигово, построена в 

поземлен имот с идентификатор 06207.502.59 по КККР гр.Брацигово с предназначение 

-Спортна сграда, база със застроена площ 488 кв.м, брой етажи – 1 /зала Олимп/ 

Административен адрес: град Брацигово, община Брацигово,  бул. „Трети Март“ № 18. 

Актуван с Акт за публична общинска собственост № 428/10.12.2015 г., вписан в 

Служба по вписванията гр.Пещера с Вх.рег.№17/13.01.2016 г., Акт №12, том 1. 

 

 

5. Поземлен имот с № 453004 по КВС на с. Исперихово, с площ 1497 кв.м., трайно 

предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - лека атлетика, 

футбол. 

Местонахождение на имота, с. Исперихово, м. „Исака“. 

Актуван с Акт за публична общинска собственост № 27/06.06.2018 г., вписан в Служба 

по вписванията гр.Пещера с Вх.рег.№752/07.06.2018 г., Акт №109, том 3. 

 

 

 


