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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О  

 

Д О К Л А Д  
 

относно промени в нормативни и поднормативни актове, които са свързани с 

правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация Велико 

Търново през месец ноември 2017г. 

 
  Относно ДВ, бр. 88/03.11.2017г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 88 от 03.11.2017 г. е публикуван  ЗАКОН за изменение 

и допълнение на Закона за местните данъци и такси, в сила от 1.01.2020 г. 

 

Въвеждат се считано от 1.01.2020 г. нови регламенти, относно начина на изчисляване на 

местните данъци и такси и нови задължения на данъчно отговорните лица. 

С разпоредбата на чл. 62 се сочи, че: 

Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по: 

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране; 

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината. 

Посочва се, че съгласно чл. 64 ал. 1 - таксата по чл. 62 от закона се заплаща от лицата по чл. 11 

за имотите на територията на общината. 

С разпоредбата на чл. 66 се регламентира какво включват дейностите по предоставяне на 

услугите по чл. 62. 

В чл.67, ал.1 – ал. 3 се регламентира размера на таксите, а от ал.4 до ал.11 какви са критериите 

за определяне на таксата и реда за приемането й от Общинския съвет. 

В чл.67, ал.12 – ал.15 се определят начинът за изчисляване на размера на таксата за битови 

отпадъци, описват се задълженията на лицата по чл. 64. Регламентирано е, че лицата по чл. 64 

декларират обстоятелства, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битови 

отпадъци по ал. 12, както и всяка тяхна промяна чрез подаване на декларация по образец, ред и срок, 

определени в наредбата по чл. 9. Когато лицата по чл. 64 не декларират обстоятелствата по ал. 13, тези 

обстоятелства се определят служебно за целите на изчисляване на размера на таксата за битови 

отпадъци по ред, определен от общинския съвет в наредбата по чл. 9.  

Вменено е задължение на управителят или председателят на управителния съвет на етажната 

собственост ежегодно до 31 октомври да подава справка по образец, определен в наредбата по чл. 9, за 

броя на ползвателите по имоти в етажната собственост.  

В чл.67, ал.16 и ал.17 се регламентират задълженията на кмета на общината. 

Разпоредбата на чл. 69 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Общината уведомява лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за съответния период 

общо и по видове услуги по чл. 62, както и за сроковете за плащане." 

Разпоредбата на чл. 71 се изменя така: 

"Чл. 71. Не се събира такса за:  

1. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по 

чл. 66, ал. 1, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;  

2. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по 

чл. 66, ал. 1, т. 2, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена 

декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото лице до 31 октомври на 

предходната година в общината по местонахождението на имота;  

3. услугата по чл. 62, т. 1, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, 

получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали по 
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ред, определен с наредбата по чл. 9, това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в 

общината по местонахождението на имота." 

В глава трета, раздел І се създава чл. 71в: 

"Чл. 71в. Декларациите по този раздел могат да се подават и по електронен път по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс." 

В чл. 123 се създават ал. 4 и 5: 

"(4) За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 13, както и при деклариране на 

неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса битови 

отпадъци, на лицата по чл. 64 се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена 

санкция в размер от 100 до 3000 лв. 

(5) За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 15 на управителя или председателя на 

управителния съвет се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв." 

В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:  

1. В т. 8 след думите "съдовете за" се добавя "събиране на".  

2. В т. 9 след думите "съдове за" се добавя "събиране на".  

3. Точка 16 се изменя така: 

"16. "Основа" е показател, на базата на който се разпределят разходите за сметка на таксата за 

битови отпадъци от одобрената план-сметка към задължените лица. За целите на определяне на таксата 

за битови отпадъци мерната единица за основата количество битови отпадъци е килограм или литър." 

4. Създават се т. 39 – 46: 

"39. "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните 

разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 

40. "Притежател на отпадъци" е понятие по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби 

на Закона за управление на отпадъците.  

41. "Причинител на отпадъци" е понятие по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби 

на Закона за управление на отпадъците. 

42. "Събиране на битови отпадъци" е понятие по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните 

разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 

43. "Транспортиране на битови отпадъци" е понятие по смисъла на § 1, т. 43 от допълнителните 

разпоредби на Закона за управление на отпадъците.  

44. "Третиране на отпадъци" са дейностите по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните 

разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 

45. "Ползватели на услугата в имота" са: 

а) за граждани – собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване и/или наематели 

и/или лица с настоящ адрес в недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла на Закона за управление 

на етажната собственост, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание; 

б) за предприятия – собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или 

концесионери, и/или наематели, и/или лица, на които имотите са предоставени за управление, 

и/или заети и наети от предприятията лица, и/или лица, които пребивават в имота на друго 

основание. 

46. "Дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 62, т. 2" за целите 

на чл. 71 включва само дейността по третиране на битови отпадъци, необхванати в управление на 

масово разпространените отпадъци, от всички дейности, посочени в чл. 66, ал. 1, т. 2 и включени в 

услугата по чл. 62, т. 2." 

С разпоредбата на § 15. (в сила от 3.11.2017 г. - ДВ, бр. 88 от 2017 г.). в Закона за изменение и 

допълнение на Закона за местните данъци и такси  в § 13 от заключителните разпоредби думите "1 

януари 2018 г." се заменят с "31 декември 2019 г.". 

С ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се регламентира следното: 

Съгласно § 17. (в сила от 3.11.2017 г. - ДВ, бр. 88 от 2017 г.): 

 (1) В срок до 31 март 2019 г. лицата по чл. 64 декларират в общината броя на 

ползвателите на услугата в имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на 

новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2019 г. – в двумесечен срок от 

придобиването. 

(2) В срок до 30 септември 2019 г. кметът на общината се задължава да осигури информация за 

броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината. 

(3) За неизпълнение на задължението по ал. 1 на лицата се налага глоба в размер от 10 до 

400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв. 

(4) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската 

администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени 

от него длъжностни лица. 
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(5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните 

постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания 

С § 18  в Закона за управление на отпадъците се правят следните изменения и 

допълнения: 

Разпоредбата на чл. 134, ал. 1, добива следното съдържание: 

(1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. едноличен търговец или 

юридическо лице, което: 

1. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 1.01.2020 г.) изхвърля неопасни отпадъци на 

неразрешени за това места или в съдове или торби, различни от определените от общината за 

измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона за местните данъци и такси. 

Съгласно § 20. (в сила от 3.11.2017 г. - ДВ, бр. 88 от 2017 г.). Министерският съвет приема 

наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 до 31 март 2019 г. 

   Съгласно § 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на § 5 относно чл. 

66, ал. 3, т. 1, § 15, 16, 17 и 20, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в 

"Държавен вестник". 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 88 от 03.11.2017 г. е публикувана  НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги 

от кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 83 от 2016 г.), в сила след 

присъединяване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към средата на 

междурегистров обмен RegiX 

 

 С § 1. в чл. 14 ал. 2 се изменя така: 

 "(2) За изпълнение на услуга при подаване на заявление лицето по ал. 1 прилага документи 

съгласно приложения № 1 и 2 или идентификационни данни за тях, в случай че за същите има 

създадени регистри на държавната администрация." 

    С § 2. в чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Регистрирани заявления, за които липсват документи или не са предоставени 

идентификационни данни за документи, налични в регистрите на държавната администрация, и са 

необходими за изпълнението на услугите, не се изпълняват до отстраняване на недостатъците." 

 2. Създава се нова ал. 4: 

 "(4) Службата по геодезия, картография и кадастър не може да изисква от заявителя 

предоставяне на документи, за които има създадени регистри на държавната администрация или с тях 

се удостоверяват обстоятелства, които се съдържат в база данни на държавната администрация. В 

случай че службата по геодезия, картография и кадастър не може да намери необходимите й данни, тя 

изисква от заявителя да предостави информация, необходима за идентифициране на данните или 

документите в регистрите на държавната администрация." 

 3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6. 

       С  § 3.  от заключителната разпоредба се регламентира, че Наредбата влиза в сила 

след присъединяване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към средата на 

междурегистров обмен RegiX. 

 

 Относно ДВ, бр. 90/10.11.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г. е публикувано  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 на МС от 7.11.2017 г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или 

неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия 

 

С чл. 1. (1) са одобрени допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. в общ размер 13 484 783 

лв., както следва: 

……………………….. 

 11. по бюджета на Община Велико Търново – средства в общ размер 1 793 920 лв., 

разпределени, както следва: 

а) 52 800 лв. за възстановяване на покрив на Детска градина "Звездица", с. Шемшево; 

б) 70 594 лв. за възстановяване на покрив на Детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново; 

в) 72 000 лв. за възстановяване на покрив (столова) при Основно училище "П. Р. Славейков", гр. Велико 

Търново; 
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г) 115 200 лв. за възстановяване на покрив на Основно училище "Димитър Благоев", гр. Велико 

Търново; 

д) 201 600 лв. за възстановяване на покрив на общински детски комплекс, гр. Велико Търново; 

е) 230 400 лв. за възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново; 

ж) 296 814 лв. за възстановяване на църковен храм "Св. арахангел Михаил", с. Миндя; 

з) 754 512 лв. за възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/ІІІ-303/ гр. Килифарево – 

Плаково; 

 12. по бюджета на Община Елена – средства в общ размер 231 267 лв., разпределени, 

както следва: 

а) 45 877 лв. за авариен ремонт на водосток на ул. Недешковци, гр. Елена; 

б) 185 390 лв. за направа на водосток на ул. Казаци, гр. Елена; 

 13. по бюджета на Община Стражица – средства в общ размер 565 687 лв., разпределени, 

както следва: 

а) 222 475 лв. за ремонт на яз. "Сусурлука", с. Сушица; 

б) 343 212 лв. за ремонт на яз. "Ръбе", с. Сушица; 

 14. по бюджета на Община Сухиндол – 135 156 лв.  

 за проучвателни и проектни работи по укрепване брега на р. Росица и на път VTR-2206 гр. 

Сухиндол – яз. "Александър Стамболийски" в участъка на свлачищна деформация № VTR 32.70295.01 

от разклон III-403 – III-3011 при км 5+200; 

………………………… 

 

Относно ДВ, бр. 91/14.11.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. е публикуван   ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за публичните финанси  

 

 Със закона се регламентират промени и допълнения, свързани с разходването на 

публичните финанси. 

Съгласно § 27. в чл. 151, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:  

 ал. 3 „Банките обслужват сметките и плащанията на бюджетните организации 

безплатно, с изключение на обслужването на: 

1. Точка 1 се изменя така: 

 "1. плащанията в системата за електронни бюджетни разплащания и транзитните сметки;".  

2. Създават се т. 3 и 4: 

 "3. картови плащания по събиране на приходи и други постъпления по сметки на бюджетни 

организации въз основа на договори на Министерството на финансите, сключени по реда на чл. 154, ал. 

9, или на договори между бюджетните организации и банките или други доставчици на платежни 

услуги, сключени въз основа на друг закон; 

 4. сметки и операции на бюджетни организации, чието заплащане е изрично предвидено със 

закон." 

 

Относно ДВ, бр. 92/17.11.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. е публикуван   ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 

1.01.2018 г. 

С § 3. в чл. 87 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 11 се правят допълнения и тя придобива следната редакция: 

  (11) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 63 от 2017 г., в сила от 

1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 92 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) За целите на комплексното 

административно обслужване компетентните органи и други правоимащи лица изискват и 

получават служебно по електронен път от Националната агенция за приходите, Агенция 

"Митници" и общините информация за наличие или липса на задължения на лицата с 

изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или 

обезпечени задължения.  

2. Създава се ал. 12 със следното съдържание: 

 (12) (Нова – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Редът за изискване и 

предоставяне на информацията по ал. 11 се определя от: 

1. кмета на общината – за информацията, обменяна от общините; 

2. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите – за информацията, обменяна 

от агенцията; 
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3. директора на Агенция "Митници" – за информацията, обменяна от агенцията. 

 С Преходните и заключителни разпоредби се регламентират следните промени: 

 Съгласно § 14. в Закона за данък върху добавената стойност се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл. 74: 

а) в ал. 2 т. 3 се отменя; 

б) в ал. 3 т. 6 се отменя. 

2. В чл. 75: 

а) алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния 

период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като 

съответните документи по чл. 71 се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на 

наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък."; 

б) алинея 3 се отменя. 

3. В чл. 76, ал. 2 т. 4 се отменя. 

4. В чл. 77: 

а) алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния 

период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като 

документът, с който е начислен данък при дерегистрацията, се отразява в дневника за покупките 

със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък.";  

б) алинея 3 се отменя. 

 Съгласно § 15. в Закона за счетоводството се правят следните изменения: 

1. В чл. 38 ал. 9 се изменя така: 

 "(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за: 

 1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен 

независим финансов одит; и 

 2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това 

обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март 

на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат." 

2. В § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби: 

  думите "За целите на чл. 17, ал. 2 и чл. 37, ал. 2" се заличават. 

Съгласно § 28. Регистрационен опис по чл. 74, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 6 и по чл. 76, ал. 2, т. 4 от 

Закона за данък върху добавената стойност не се подава, когато не е подаден до влизането в сила на 

този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата. В тези случаи правото на приспадане на 

данъчен кредит за наличните активи и получените услуги към датата на регистрация по Закона за данък 

върху добавената стойност се упражнява по реда, предвиден в този закон. 

 Съгласно § 29. (В сила от 21.11.2017 г. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.). 

  (1) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, директорът на 

Агенция "Митници" и кметовете на общини определят реда по чл. 87, ал. 12 за изискване и 

предоставяне на информацията по чл. 87, ал. 11 в срок до 1 януари 2018 г. 

 (2) До 31 декември 2018 г. общините, в които не е осигурена техническа възможност за 

предоставяне по електронен път на информацията по чл. 87, ал. 11, могат да я предоставят на 

хартиен носител, за което не се събира такса. В този случай кметът на общината определя реда по 

ал. 1 в срок до 31 декември 2018 г. 

 Съгласно § 30. Подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за 

представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в 

съответствие с този закон в срок до 31 март 2018 г. 

 Съгласно § 31. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на: 

 1. параграфи 1, 4 – 9, § 10, т. 2 и 3, § 26 и 29, които влизат в сила три дни след 

обнародването на закона в "Държавен вестник";  

2. параграф 14, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г. 

 

Относно ДВ, бр. 93/21.11.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 на МС от 16.11.2017 г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери за 2017 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война 

и на участието на България в нея,  в сила от 13.12.2017 г. 
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 Одобрени са допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за отбелязване през 2017 г. на 100 

години от Първата световна война и участието на България в нея, като за общините на територията на 

Област Велико Търново те са: 
№ по ред 

Мероприятие 
Средства 
(в лв.) 

Община Горна Оряховица 

1. Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Сергювец (дн. част от 

с. Първомайци) 
1 000 

 
 

1 000 

 Община Елена 
 

1. Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Беброво. 400 

 
 

400 

 Община Златарица 
 

1. Ремонт на паметник на загиналите във войните в гр. Златарица. 8 000 

 
 

8 000 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на 

сгради, в сила от 21.11.2017 г. 

 Има множество промени, като част от промените са следните: 

 С § 1. в чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:  

 1. В ал. 2 се създават т. 4 и 5: 

 "4. проектиране на производствени сгради, както и при обследване за енергийна 

ефективност на този вид сгради като част от промишлена система, които не подлежат на сертифициране 

по реда на Закона за енергийната ефективност, но за които са изпълнени условията по чл. 2 от 

наредбата; 

 5. обследване за енергийна ефективност и проектиране на сгради – културни 

ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство, доколкото подобряването на 

енергийните характеристики на ограждащите елементи и/или на техническите системи в тези сгради не 

води до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградите." 

 

 2. Алинея 3 се изменя така: 

 "(3) Наредбата не се прилага за: 

 1. временните сгради с планирано време за използване до две години; 

 2. нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, използвани за селскостопанска 

дейност; 

 3. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или 

като алтернатива за живеене през ограничен период от време в годината и са с очаквано 

потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване; 

 4. обособени сгради с разгъната застроена площ до 50 m2; 

 5. текущ ремонт в сгради или в части от тях, както и при вътрешни преустройства и 

ремонти на самостоятелни обекти или помещения в съществуващи сгради, при които не се 

извършват строителни и монтажни работи (СМР) по външните ограждащи конструкции и 

елементи, граничещи с външния въздух, и/или по системите за поддържане на микроклимата, и 

не се променят енергийни характеристики на сградите; 

 6. всички случаи на извършване на СМР, при които не се променят енергийни 

характеристики на сградите спрямо съществуващото им състояние." 

      

Относно ДВ, бр. 95/28.11.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г. е публикувано 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 на МС от 24.11.2017 г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери за 2017 г. 

  

 С постановлението се отпускат следните средства: 

 74. по бюджета на Община Велико Търново – 2 066 000 лв. за реализиране на проекти: 

"Изграждане на детска градина за 120 места в кв. Зона В – 1 700 000 лв., "Изграждане на улици в кв. 7, 

УПИ II, В и кв. 14, УПИ 1 и направа на канализация за повърхностни води за отводняване на уличната 

настилка и асфалтиране" – 366 000 лв.; 

 75. по бюджета на Община Елена за ремонт на ул. Пробуда – 200 000 лв.; 

 76. по бюджета на Община Лясковец за ремонтно-възстановителни работи по улиците 

Мизия, Янтра и Панайот Хитов в с. Драгижево – 286 635 лв.; 
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 77. по бюджета на Община Свищов за ремонт и рехабилитация на общинска улична 

мрежа на територията на община Свищов – 500 000 лв.; 

 


