
„Регистър на спортните обекти – общинска собственост,  

на територията на Община Рила“,  

създаден със Заповед № РД-01-04-16/07.02.2022г. на Кмета на Община Рила 

 

 

Пореден 

№  

Наименование 

на спортният 

обект 

Местонахождение - 

област, община, 

град, село, улица 

№; 

 

Акт  

за общинска 

собственост 

Описание на спортният 

обект 

Функционално 

предназначение 

на спортният 

обект 

Вид на 

застрояването 

и 

конструкция 

на сградите 

Застроена и 

разгъната 

застроена 

площ на 

сградите 

Предоставени 

права върху 

спортният 

обект 

Забележка 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Стадион със 

спортна зала 

Област Кюстендил, 

Община Рила, 

гр. Рила, 

ул. „Първи Май“ № 

1 

Акт № 

348/04.12.202

0г. за 

публична 

общинска 

собственост 

Урегулиран поземлен имот с 

планоснимачен № 1102, за 

който е отреден парцел VIII, с 

предназначение „стадион със 

спортна зала”, представляващ 

„спортен обект“, попадащ в кв. 

101  по действащият 

регулационен план на гр. Рила, 

утвърден със Заповед № 

30/22.02.1993г. на Кмета на 

Община Рила, с урегулирано 

пространство от 21050 кв. м., 

ведно с изградените обекти и 

съоръжения, свързани с 

неговото функциониране, а 

именно: 

за спортна 

дейност 

Масивна 

сграда 

 

 

 

Масивна 

сграда 

 

 

 

Масивна 

сграда 

 

Едноетажна 

масивна 

сграда, със ЗП- 

190 кв.м.; 

 

Едноетажна 

масивна сграда 

със ЗП - 4.2 

кв.м.; 

 

Едноетажна 

масивна сграда, 

със ЗП - 13 кв. 

м.   

 

  

„Спортният 

обект описан в 

колона 5, с 

изключение на 

Едноетажна 

масивна града 

със ЗП от 13 

кв.м е 

предоставен за 

временно и 

възмездно 

ползване на 

„ОФК Пирин” 

ЕООД, със 

седалище и 

адрес на 

 



 1. Стадион, включващ:  

1.1. Футболно игрище, с 

покритие от тревни чимове, с 

площ от 9 259 кв. м., ведно с 

изградените за същото 

обслужващи съоръжения: 

 Поливна система; 

 Дренажна система; 

1.2. Трибуни за посетители, с 

площ от 839 кв. м.  

 2. Спортна зала; 

 3. Сграден фонд включващ:  

3.1. Едноетажна масивна 

сграда, със застроена площ от 

190 кв. м.   

3.2. Едноетажна масивна 

сграда, със застроена площ от 

4.2 кв.м., намираща се в 

източната част на УПИ VIII – 

1102, кв. 101 по плана на гр. 

Рила; 

3.3. Едноетажна масивна 

сграда, със застроена площ от 

13 кв. м.   

 

управление: гр. 

Благоевград, 

пл. „Георги 

Измирлиев – 

Македончето”  

№ 1, с Договор 

№ 

15/01.03.2022г. 

за наем на 

общински 

недвижим 

имот. 

 

Дата на публикуване: 08.02.2022г. 

 


