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СПИСЪК НА НА СПОРТНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
ТРЕНИРОВЪЧНАТА И СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ВИДА СПОРТ НА

(наименование на спортната организация)

№ Спортен обект – наименование, описание и 
местонахождение

Собственик /физическо 
или юридическо лице/

Помещения или части от обекта, 
които се ползват

Документ, въз основа на който се ползва обекта 
(нотариален акт за собственост, договор за наем 

или др.)

Добави Премахни

Прилагат се: 
- договори/актове, по които страна/титуляр на правото е съответната организация; 
- предварителни договори за сключване на окончателен договор след издаване на спортен лиценз за всеки от изброените обекти; 
- копия на документ за собственост  /изискват се по служебен път  при вписан нотариален акт в Агенция по вписванията след 2000 г./, договор за наем или друг 
договор /изисква се по служебен път при вписан договор в Агенция по вписванията след 2000 г./ 
 
Известно ми е, че за  посочване на  неверни  данни , нося  наказателна  отговорност по   чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: Подпис на представляващия спортната организация

Версия 1 Дата на създаване 16.07.2021 г.

Министерство на младежта и спорта обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
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