
№ Използваема

Неизползваема

1 не се използва-в строеж

2 използва се

3 не се използва

4 не се използва

5 не се използва

6 не се използва

7 използва се

8 използва се

9 използва се

10 използва се за молебен

11 не се използва

12 не се използва

13 не се използва

14 не се използва

15 не се използва

16 не се използва

17 не се използва

18 не се използва

19 не се използва

20 не се използва

21 не се използва

22

използва се за празника 

на селото

23

24 с. Богданци няма
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Населено място Акт №

Дата

Площ

км. м.

Вид и описание на имота

с. Вълкан, общ. Главиница

№ 3155/28.04.2014 г.

№ 3047/26.07.2012 г.

спортно игрище

спортен терен

спортен комплекс

футболно игрище

спортен терен

спортен терен

гр. Главиница, 

ул. "Дунав", общ. Главиница

гр. Главиница,

 ул. "Витоша", общ. Главиница

с. Сокол, общ. Главиница

с. Зафирово, общ. Главиница

с. Коларово, общ. Главиница

с. Косара, общ. Главиница

с. Калугерене, общ. Главиница

с. Ножарево, общ. Главиница

с. Листец, общ. Главиница

46526,00 кв. м.   

35,500 кв.м.

с. Звенимир

с. М. Преславец

с. Осен

с. Зарица , общ. Главиница

с. Д. Ряхово

с. Дичево

спортно игрище

12227,00 кв. м.

15776,00 кв. м.№ 4241/28.01.2020 г.

с. Зебил

с. Бащино

футболно игрище

1793,00 кв. м.

 50000,00 кв. м.

14100,00 кв. м.

24000,00 кв. м.

29500,00 кв. м.

14090,00 кв. м.

№ 4115/06.07.2018 г.

№ 3/90/12.111998 г.

№ 188/23.03.2001 г.

№ 7/102/23.03.1993 г.

№ 1829/15.11.2006 г.

№ 1875/04.01.2007 г.

№ 1495/14.01.2005 г.

футболно игрище

футболно игрище

спортен терен

футболно игрище

футболно игрище

няма

няма

футболно игрище

футболно игрище

футболно игрище

няма

няма

футболно игрище

футболно игрищес. Черногор

с. Падина

с. Подлес

с. Ст. Караджа

с. Суходол

футболно игрище
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