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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  6  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 22 май 2020 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 92 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално 

подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Албена Петрова  

Председател на комисията по 

Наредба №20 

3. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Приемане на определена с Протокол на комисия по чл. 210 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) цена и Учредяване право на прокарване на 

Разпределителни газопроводи и Газопроводни отклонения, през поземлени имоти 

– публична  общинска собственост, по приложен проект за обект: „Газификация 

на град Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Именуване на улици в село Осиковска Лакавица, община Правец  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Кандидатстване на Община Правец с проект: „Изграждане на Информационен 

център в УПИ IX за „информационен център и озеленяване” в кв.10 , гр. 

Правец, Община Правец”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP 001- 19.347 по 

мярка  7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура ”от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ Ябланица Правец“ по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР).  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



7. Процедиране за учебната 2020-2021 г. с ОУ ”Христо Ботев”- с. Разлив.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Приемане на отчет за дейността на Исторически музей – Правец за 2019 г. и  

утвърждаване на програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 

2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова  

Председател на ОбС-Правец 

9. Удължаване периода на освобождаване на наематели на обекти - общинска 

собственост от заплащане на дължимата наемна цена във връзка с Решение № 325 

на Министерски съвет от 14.05.2020 година за обявяване на извънредна 

епидемична обстановка. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Приемане годишен финансов отчет за 2019 г. на „Правецгаз 1” АД, обсъждане 

дейността на дружеството и решение за начина, по който следва да гласува 

определения представител на Община Правец в предстоящото редовно общо 

събрание на акционерите на дружеството. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова  

Председател на ОбС-Правец 

11. Освобождаване от такса при заявяване на нов постоянен и настоящ адрес в селата: 

Разлив, Осиковица и Осиковска Лакавица 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Вземане на решение относно начина на стопанисване и управление или 

разпореждане с ПИ № 001968 по КВС на землището на гр. Правец, представляващ 

язовир „Скърнава“, с площ 14.128 дка. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Оптимизация на транспортната схема по автобусна линия Ботевград - Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 93 

ОТНОСНО: Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално 

подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

чл.6 от Наредба № 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на 

Община Правец на ОбС-Правец, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

Приема се отпускането на средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2020 

година за еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на 

граждани от бюджета на Община Правец на П. Л. М. от гр. Правец, в размер на 500.00 лева. 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 94 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 

на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 

общински имот – частна общинска собственост, представляващ Преместваем търговски 

обект № 9 (девет) с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – 

пешеходна зона, гр. Правец, актуван с акт за публична общинска собственост АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с 

вх. рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том XII, парт. 19594. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

2.2. Срок на отдаване –3 (три) години;  

2.3. Предназначение на имота – за търговска дейност; 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от годишната наемна цена; 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със 

спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 95 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 

на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 

общински имоти – частна общинска собственост, представляващ Преместваем търговски 

обект № 1 (едно) с площ от 16.60 (шестнадесет цяло и шестдесет) кв.м., находящ се на бул. 

„Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец и Преместваем търговски обект № 2 (две) - 

частна общинска собственост, с площ от 16.60 (шестнадесет цяло и шестдесет) кв.м., 

находящ се на бул. „Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец, актуван с акт за публична 

общинска собственост АПОС №510-I/ 07.10.2016 г., вписан в службата по вписвания – гр. 



Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том XII, 

парт. 19594. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 132.80 лв. (сто тридесет и два лева и 

осемдесет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - 

Правец. 

2.2. Срок на отдаване –3 (три) години;  

2.3. Предназначение на имота – за търговска дейност; 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от годишната наемна цена; 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със 

спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 96 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 

на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 

общински имот – частна общинска собственост, представляващ Преместваем търговски 

обект № 7 (седем) с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – 

пешеходна зона, гр. Правец, актуван с акт за публична общинска собственост АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с 

вх. рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том XII, парт. 19594. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

2.2. Срок на отдаване –3 (три) години;  

2.3. Предназначение на имота – за търговска дейност; 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от годишната наемна цена; 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със 

спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 97 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 

на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 

общински имот – частна общинска собственост, представляващ ОФИС № 54 с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” № 2, актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС 

№123-II/ 04.12.2008 г вписан с рег. № 47/22.01.2009 г., под № 29, том I, парт. 1008. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

2.2. Срок на отдаване – 3 (три) години;  

2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност; 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от годишната наемна цена; 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със 

спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 98 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 

на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 

общински имот – частна общинска собственост, представляващ ОФИС № 55 с площ от 50.89 

(петдесет цяло осемдесет и девет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-

стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, актуван 

с акт за частна общинска собственост АЧОС №123-II/ 04.12.2008 г вписан с рег. № 

47/22.01.2009 г., под № 29, том I, парт. 1008. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 



2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 152.67 лв. (сто петдесет и два лева и 

шестдесет и седем стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.3 от Наредба № 5 на 

ОбС - Правец. 

2.2. Срок на отдаване – 3 (три) години;  

2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност; 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от годишната наемна цена; 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със 

спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 99 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 

на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 

общински имот – частна общинска собственост, представляващ ОФИС № 58 с площ от 48.91 

(четиридесет и осем цяло и деветдесет и един) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, УПИ XXII, кв. 17 гр. Правец, пл.„Тодор Живков” №2, 

актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС №125-II/ 04.12.2008 г вписан с рег. № 

49/22.01.2009 г., под № 31, том I, парт. 1010. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 195.64 лв. (сто деветдесет и пет лева и 

шестдесет и четири стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.2 от Наредба № 5 на 

ОбС - Правец. 

2.2. Срок на отдаване – 3 (три) години;  

2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност; 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от годишната наемна цена; 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със 

спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 100 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл. 56, ал. 2, т. 3, 

чл. 58 и чл. 59 от Наредба №5 на ОбС – Правец, за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XI – общ. (единадесети, общински) с площ от 895 (осемстотин деветдесет и пет) кв.м., 

находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по действащия план за регулация на с. Разлив, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №1551 - 

II/28.03.2016 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 973 от 18.04.2016 год., под № 108 том IV, н.д.№566/16, парт. 35507. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 11 640.00 лв. (единадесет хиляди 

шестстотин и четиридесет) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от 

началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и 

правни действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 101 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, 

чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл. 37, ал. 4 във вр. с чл.7, ал.2 и чл.41, ал.2 от 

Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 62, ал. 2 и ал.7 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ), чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се учреди безсрочно възмездно право на строеж в полза на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, върху имот – публична общинска собственост, представляващ 

проектен имот с идентификатор 35585.57.916 по КККР на с. Калугерово, (стар проектен 

№057902 по КВС) с площ от 91 кв.м., НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път, 

представляващ част от поземлен имот с идентификатор 35585.57.901, целият с площ от 301 

кв.м., находящ се в землището на с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585, община Правец, област 

Софийска, попадащ в площадка за изграждане на Кранов възел – 26, „Калугерово“ към 

обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка от очистно съоръжение 

(ОС) „Беглеж“ – кранов възел (КВ) „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“. 

2. Приема цената на правото на строеж върху терен с площ от 91 (деветдесет и един) 

кв.м., в размер на 591,50 лв. (петстотин деветдесет и един лева и петдесет стотинки) без ДДС 

(необлагаем), в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 



3. Възлага на кмета на община Правец да сключи договор с „Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК 

175203478, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. Люлин -2, бул. 

„Панчо Владигеров” №66, за учредяване безсрочно възмездно право на строеж, съгласно т. 1 

и т. 2 от настоящото решение. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 102 

ОТНОСНО: Приемане на определена с Протокол на комисия по чл. 210 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) цена и Учредяване право на прокарване на 

Разпределителни газопроводи и Газопроводни отклонения, през поземлени 

имоти – публична  общинска собственост, по приложен проект за обект: 

„Газификация на град Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал 2, 

чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 67, ал 2 от Закона за 

енергетиката и чл. 51 от Наредба №5 на ОбС- Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на  прокарване  на Разпределителни 

газопроводи и Газопроводни отклонения за обект „Газификация на гр. Правец”, през следните 

поземлени имоти, собственост на община Правец,  както следва: 

  За подобект 1: ”Разпределителен газопровод по ул „Епископ Генадий” в гр. Правец с 

пет броя газопроводни отклонения, налягане 5 bar и тръба Re 100 SDR 11-ф 40”.  

Трасето на Разпределителния газопровод е предвидено да пресече ул.”Епископ Генадий” в 

участъка от о.т. 951-о.т.939 по плана за регулация на гр. Правец посредством хоризонтален 

сондаж, без да се нарушава асфалтовата настилка и да  премине в тротоара на улицата с о.т. 

951-о.т. 939- о.т. 930-о.т. 923-о.т.921-о.т. 957-о.т. 980,  в открит изкоп;  

 Трасетата на Газопроводните отклонения преминават както следва: 

- ГО 1 – в тротоара, за УПИ  II-1500, кв. 97 и УПИ III-1499, кв.97 – с дължина 2.00 м. в 

открит изкоп 

- ГО 2  – в  тротоара, за УПИ  IV-1498 и УПИ V-1497, кв. 97,– с дължина 2.00 м. в открит 

изкоп 

- ГО 3 – пресича ул.”Епископ Генадий” в участъка от о.т. 921-о.т.957”, за УПИ  I-500 I и 

УПИ II-1470, кв. 98,– с дължина 7,20 м., посредством хоризонтален сондаж, без да се 

нарушава асфалтовата настилка; 

- ГО 4 – в тротоара, за УПИ  VI-1496, кв. 97 – с дължина 2,00 м. в открит изкоп 

- ГО 5 – пресича улицата в участъка от о.т. 957-о.т.980 за УПИ  IX-6444   и УПИ X-6444, кв. 

97 – с дължина 6.20 м, посредством хоризонтален сондаж, без да се нарушава асфалтовата 

настилка; 

 Обща дължина на Разпределителния газопровод е  260,00 м. 

 Обща дължина на  Газопроводните отклонения е 19,40 м 

  

 За подобект 2 „Разпределителен газопровод по ул. „Иван Пеев Маруша” в гр. Правец 

със седем броя газопроводни отклонения, налягане 5 bar и тръба Pe100 SDR11-ф50” 

Трасето на Разпределителния газопровод е предвидено да премине в тротоара на част от 

улица „Иван Пеев-Маруша с о.т. 714- о.т.746 – о.т. 760, по плана за регулация на гр. Правец в 

открит изкоп.  

Трасетата на Газопроводните отклонения преминават както следва: 

- ГО 1 –  в тротоара, за УПИ  I-790, кв. 42 – с дължина 2,00 м. . в открит изкоп 

- ГО 2  – в тротоара, за УПИ I-790, кв. 42,– с дължина 2.00 м. . в открит изкоп 

- ГО 3 – в тротоара, за УПИ  II-789, кв. 42 – с дължина 2.00 м. . в открит изкоп 



- ГО 4 – в тротоара, за УПИ  III-788 и УПИ IV -787, кв. 42 – с дължина 2,00 м.  в открит 

изкоп 

- ГО 5 – в тротоара, за УПИ  IV-787 и УПИ V -785, 706,  кв. 42 – с дължина 2.00 м. в открит 

изкоп 

- ГО 6 – в тротоара, за УПИ  V-785, 706, кв. 42– с дължина 2.00 м. в открит изкоп 

 

- ГО 7 – в тротоара, за УПИ  VII-784, кв. 42 – с дължина 2.00 м. в открит изкоп 

Обща дължина на Разпределителния газопровод е  130 м  

Обща дължина на  Газопроводните отклонения е 14,00 м. 

 

За подобект 3  ”Разпределителен газопровод по ул. „Христо Ботев”, ул. „Генерал Раух” 

и ул. „Възраждане” в гр. Правец с единадесет броя газопроводни отклонения, налягане 5 bar. 

и тръба Re100 SDR 11-ф 32 х 3”  

Трасето на Разпределителния газопровод е предвидено да пресече ул. „Христо Ботев” в 

участъка от о.т. 951-о.т.939 по плана за регулация на гр. Правец посредством хоризонтален 

сондаж, без да се нарушава асфалтовата настилка и да  премине в тротоара на част от ул. 

„Христо Ботев” с о.т.686-о.т.557, през тротуара на улица „Генерал Раух” о.т 552-о.т. 565 и 

през част от тротоара на ул. „Възраждане” с о.т. 565-о.т. 582 – о.т. 596-о.т.683, по плана за 

регулация на гр. Правец в открит изкоп.  

Трасетата на Газопроводните отклонения преминават както следва: 

- ГО 1 – пресича улица в участъка от о.т. 557-о.т 686 от съществуващ газопровод 

посредством хоризонтален сондаж, и в тротоара по ул. „Христо Ботев” в открит изкоп за 

УПИ  I- 650 и УПИ  IV-651 кв. 32 – с  обща дължина 28.00 м 

- ГО 2  – пресича улица в участъка на о.т. 552-о.т. 565 посредством хоризонтален 

сондаж за УПИ  XV- 623 и XIV-624,  кв. 24 – с дължина 9.50 м. без да се нарушава асфалтовата 

настилка. 

- ГО 3 – в тротоара за УПИ  I - 650, кв. 32 – с дължина 2,50 м. в открит изкоп 

- ГО 4 – в тротоара за УПИ  I - 650, кв. 32 – с дължина 2,50 м. в открит изкоп 

- ГО 5 – в тротоара за УПИ  II-1032, кв.32 – с дължина 2.50 м. в открит изкоп 

- ГО 6 – в тротоара за УПИ  II-1032, кв.32 – с дължина 2.50 м. в открит изкоп 

- ГО 7 – в тротоара за УПИ  V-647, кв.32 – с дължина 2.50 м. в открит изкоп 

- ГО 8 – пресича улица в участъка на о.т. 552-о.т. 565 посредством хоризонтален 

сондаж за УПИ  XXII-629, кв.24 – с дължина 9.50 м. без да се нарушава асфалтовата 

настилка. 

- ГО 9 – в тротоара за УПИ  VI-649, кв.32 – с дължина 2.50 м. в открит изкоп 

- ГО 10 – в тротоара за УПИ  VI-649 и  VII-648, кв.32 – с дължина 2.50 м. в открит изкоп 

- ГО 11 – в тротоара за УПИ  IX-647 и УПИ  X-647, кв.32 – с дължина 2.50 м. в открит 

изкоп 

Обща дължина на Разпределителния газопровод е  265,00 м. 

Обща дължина на  Газопроводните отклонения е 67,00 м. 

  
II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на Разпределители газопроводи и 

Газопроводни отклонения за обект „Газификация на гр. Правец”, с  

- подобект 1: ”Разпределителен газопровод по ул „Епископ Генадий” в гр. Правец с пет 

броя газопроводни отклонения, налягане 5 bar и тръба Re 100 SDR 11-ф 40” 

- подобект 2: ” Разпределителен газопровод по ул. „Иван Пеев Маруша” в гр. Правец 

със седем броя газопроводни отклонения , налягане 5 bar и тръба Pe100 SDR11-ф50”. 

- подобект 3: ”Разпределителен газопровод по ул. „Христо Ботев”, ул. „Генерал Раух” и 

ул. „Възраждане” в гр. Правец с единадесет броя газопроводни отклонения , налягане 5 bar. и 

тръба Re100 SDR 11-ф 32 х 3” 

в размер на 19 942,56 лв. (Словом: деветнадесет хиляди деветстотин 

четиредесет и два лева и петдесет сторинки) определена от комисия, назначена със 

Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 

12.05.2020 г.  



4. Възлага на Кмета на община Правец да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за 

устройство на територията с която да учреди безвъзмездно право на прокарване през 

поземлени имоти, публична общинска собственост за Разпределители газопроводи и 

Газопроводни отклонения, за обект „Газификация на гр. Правец”  

- подобект 1: ”Разпределителен газопровод по ул „Епископ Генадий” в гр. Правец с пет 

броя газопроводни отклонения, налягане 5 bar и тръба Re 100 SDR 11-ф 40” 

- подобект 2: ” Разпределителен газопровод по ул. „Иван Пеев Маруша” в гр. Правец 

със седем броя газопроводни отклонения , налягане 5 bar и тръба Pe100 SDR11-ф50”. 

- подобект 3: ”Разпределителен газопровод по ул. „Христо Ботев”, ул. „Генерал Раух” и 

ул. „Възраждане” в гр. Правец с единадесет броя газопроводни отклонения , налягане 5 bar. и 

тръба Re100 SDR 11-ф 32 х 3”. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 103 

ОТНОСНО: Именуване на улици в село Осиковска Лакавица, община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.18 и чл. 27, 

ал. 3 от ЗМСМА, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

Общински съвет на община Правец определя имена на улици в с. Осиковска Лакавица, както 

следва: 

 

1. Улица ” Васил Левски”- от о.т. 1 – о.т.2 – о.т. 3 – о.т.5 – о.т. 7 – о.т. 11 – о.т. 93 – о.т. 

63 – о.т. 97 – о.т. 77 – о.т. до  о.т. 78       

2. Улица "Хановете" - от о.т. 7 - о.т. 8 до о.т. 9  до о.т. 10 

3. Улица " Първа" от о.т. 3 до о.т. 4 

4. Улица " Втора" от о.т. 59 - о.т. 13-  о.т. 14 - о.т.15 - о.т. 16 - о.т. 17 - о.т.18 - о.т. 19 - 

о.т. 20-о.т.21 - о.т. 22 - о.т. 23 до о.т. 24 

5. Улица "Пековска" от о.т. 93 - о.т. 92 - о.т. 91 - о.т. 90 - о.т. 59 - о.т.89 - о.т. 88 - о.т. 

87 - о.т. 86 - о.т. 85 - о.т.84 - о.т. 83 - о.т. 82 - о.т. 81 - о.т. 24 - о.т. 30 - о.т. 31 - о.т. 32 

- о.т. 33- о.т. 34 - о.т. 35 до о.т 36  

6. Улица " Трета" от о.т. 36 до о.т. 37  

7. Улица " Четвърта" от о.т. 31 - о.т. 40 - о.т. 39 - о.т. 38  до о.т. 37 

8. Улица " Равни ръд"от о.т. 89 - о.т. 43 - о.т. 51 до о.т. 50 

9. Улица " Боновска" от о.т. 56 - о.т. 52 - о.т. 43 - о.т. 40 - о.т. 45 - о.т. 46 - о.т. 47 -  о.т. 

48 до  о.т. 49 

10. Улица " Пета" от о.т. 53 - о.т. 54 - о.т. 55 - о.т 56 - о.т. 57 до о.т. 57а 

11. Улица " Краевска" от о.т. 63 - о.т. 64 - о.т. 65 - о.т. 66 - о.т. 67- о.т.  -  68 - о.т. 

69 - о.т. 70 -  71 до о.т. 72 

12. Улица "Никола Вапцаров" от о.т. 97 - о.т. 96 -  о.т. 95 до о.т. 94 

13. Улица " Христо Ботев" от о.т. 48 - о.т. 51 до о.т. 53 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 104 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Правец с проект: „Изграждане на 

Информационен център в УПИ IX за „информационен център и 

озеленяване” в кв.10 , гр. Правец, Община Правец”, за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP 001- 19.347 по мярка  7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура ”от Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ Ябланица Правец“ по подмярка 19.2 „Прилагане 



на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР). 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и 

чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да 

кандидатства по Мярка  7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура”, по Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP BG06RDNP 001- 19.347 МИГ Ябланица Правец. 

2. Общински съвет на Община Правец декларира , че дейностите по проектното 

предложение  “Изграждане на Информационен център в УПИ IX за „информационен 

център и озеленяване” в кв.10 , гр. Правец, Община Правец” съответстват на  

Стратегическа цел 1 : Икономическо развитие 

Приоритет 1: Развитие на приоритетни сектори  

Специфична цел 1.1.1: Развитие на туризма на базата на природните 

забележителности и Специфична цел 1.1.2: Стимулиране на икономическата развитие в 

селата с насочване на инвестиции към селското стопанство, хранително-вкусовата 

промишленост ,туризма и културно-историческото наследство; 

3.Общински съвет на Община Правец указва на Община Правец да спазва 

законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕЗДРСР и условията в обхвата на 

Регламент (ЕС)№1305/2013. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 105 

ОТНОСНО: Процедиране за учебната 2020-2021 г. с ОУ ”Христо Ботев”- с. Разлив. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

Директорът на ОУ ”Христо Ботев”- с. Разлив да внесе в Общински съвет – Правец 

оздравителна програма за развитие на ръководеното от нея училище в срок до 15.06.2020 г., 

която да представи на следващата сесия на Общинския съвет. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 106 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Исторически музей – Правец за 2019 г. и  

утвърждаване на програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 

2020 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, 

чл.27, ал.3, във връзка с чл.17, т.5 и т.9 от ЗМСМА, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

 



РЕШИ: 

1. Приема Отчета за дейността на Исторически музей-Правец през 2019 година. 

(Приложение) 

2. Приема Програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 2020 г. 

(Приложение) 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 107 

ОТНОСНО: Удължаване периода на освобождаване на наематели на обекти - общинска 

собственост от заплащане на дължимата наемна цена във връзка с Решение № 

325 на Министерски съвет от 14.05.2020 година за обявяване на извънредна 

епидемична обстановка. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.23 и 

ал.2, чл. 27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 325 на 

Министерски съвет от 14.05.2020 година Заповед №РД-01-262/14.05.2020 г. и 

Заповед №РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за удължаване периода на освобождаване на наематели на обекти - 

общинска собственост от заплащане на дължимата наемна цена, считано от 14.05.2020 г. до 

14.06.2020 г., във връзка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 година за 

обявяване на извънредна епидемична обстановка  

2. Коригирането на дължимата наемна цена да бъде извършено след подаване на 

декларация от страна на наемателите, в уверение че обектът не извършва дейност в 

посочения период. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия, 

произтичащи от настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 108 

ОТНОСНО: Приемане годишен финансов отчет за 2019 г. на „Правецгаз 1” АД, обсъждане 

дейността на дружеството и решение за начина, по който следва да гласува 

определения представител на Община Правец в предстоящото редовно общо 

събрание на акционерите на дружеството.. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.9, чл.27, ал.4 

и ал.5 от ЗМСМА, чл.36 от Наредба № 14 за условията и реда за упражняване 

правата на собственост на Община Правец в търговски дружества с общинско 

участие в капитала и покана вх.№ 6900-549/14.05.2020г. на изпълнителния 

директор на „Правецгаз 1” АД, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1.Възлага на кмета  на Община Правец да представлява Община Правец на редовно 

общо събрание на акционерите на „Правецгаз 1” АД и да гласува с всички притежавани от 

Общината акции по въпросите от дневния ред на събранието.  

2. Упълномощава представителя на Община Правец да гласува по въпросите от 

дневния ред на предстоящото общо събрание на акционерите на „Правецгаз 1” АД, както 

следва:  



2.1 По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на 

дружеството за 2019г. - да гласува „ЗА” приемането на годишния счетоводен отчет и 

баланса на дружеството за 2019 г. 

2.2. По т.2 от дневния ред:  Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 

година – да гласува „ЗА” дава съгласие десет процента от печалбата на дружеството за 

2019 година да бъде заделена за фонд „Резервен” на основание чл.246 от Търговския закон. 

Останалата част от печалбата на дружеството да се отнесе в други резерви с общо 

предназначение. 

2.3. По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада от експерт-счетоводителя за 

извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2019 

година; - да гласува „ЗА” приемането на доклада от експерт-счетоводителя за 

извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2019  

година. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Отчет на СД за дейността на дружеството за 2019 година;  - 

Да гласува „ЗА” приемането на отчета на СД за дейността на дружеството за 

2019година. 

2.5.  По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за 

дейността им през 2019година – да гласува „ЗА” освобождаването от отговорност 

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година. 

2.6. По т.6 от дневния ред: Избор на експерт – счетоводител на „Правецгаз 1” АД за 

2020 година – Да гласува „ЗА” избирането на  ЕТ”Дипломиран експерт-счетоводител проф. 

д-р Михаил Динев”- Михаил……. Петров, рег.№0003 за експерт счетоводител на 

„Правецгаз 1” АД, град Правец за 2020 г. 

2.7. По т.7 от дневния ред: Промяна в състава на директорите -  Общото събрание 

обсъжда и гласува предложенията на акционерите за промяна на състава на СД в случай, 

че такива бъдат направени. 

2.8. По т.8 от дневния ред: Разни -  да гласува по своя преценка и в защита интересите 

на Община Правец като акционер в дружеството. 

3. В срок до три месеца от приемане на настоящото решение, ръководството на 

„Правецгаз 1“ АД да представи на Общински съвет – Правец подробна информация за 

бъдещото развитие и разширение на газопреносната мрежа на дружеството, с посочване на 

конкретните участъци, по които ще бъдат изграждани трасетата на газопреносната мрежа. В 

същият срок да се представи и подробна информация за сключения от „Правецгаз 1“ АД 

договор с дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2020 година. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 109 

ОТНОСНО: Освобождаване от такса при заявяване на нов постоянен и настоящ адрес в 

селата: Разлив, Осиковица и Осиковска Лакавица. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал. 1, т.7 и т. 23 и 

ал. 2 и чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.8, ал. 6 от Закона за местните данъци и 

такси и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС – Правец за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

 РЕШИ:  

1. Освобождава от заплащане на административна такса при заявяване на нов 

постоянен  и настоящ адрес всички лица от селата Разлив, Осиковица и Осиковска Лакавица 

до края на 2020 година. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 110 

ОТНОСНО: Вземане на решение относно начина на стопанисване и управление или 

разпореждане с ПИ № 001968 по КВС на землището на гр. Правец, 

представляващ язовир „Скърнава“, с площ 14.128 дка.. 



Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.19а от Закона за водите, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Дава принципно съгласие за безвъзмездно предоставяне на язовир „Скърнава”, 

находящ се в град Правец, община Правец в собственост на държавата, при условията и по 

реда на Закона за водите. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме всички необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на т.1 от настоящото решение, включително да внесе 

предложение за включване на язовир „Скърнава” в Програмата на Община Правец за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година и за начина на 

разпореждане с него в съответствие с даденото съгласие по т.1 от настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 111 

ОТНОСНО: Оптимизация на транспортната схема по автобусна линия Ботевград - Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание основание чл.21, ал.1, т.25 

и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал. 1 и ал. 3 от Закона за автомобилните 

превози и чл. 10, ал.2 и ал.3 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси издадена от Министерството на транспорта и 

съобщенията, обн. ДВ, бр.32 от 29.03.2002г., 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Приема предложението за оптимизиране на транспорта по автобусна линия 

БОТЕВГРАД – ПРАВЕЦ и обратно, като бъде разработена нова Областна транспортна 

схема, както следва: 

 

Часове на тръгване от АГ Ботевград: 

  Делнично: 6.20 ч., 7.20ч., 8.20 ч, 9.20 ч., 10.20 ч., 11.20 ч., 12.20 ч., 13.20 ч., 14.20 ч., 15.20 ч., 

16.20 ч., 17.20 ч., 18.20 ч., 19.20 ч. 20.20 ч., и 21.20 ч. 

Празнично: 7.00 ч., 9.00 ч., 11.00 ч., 13.00 ч., 15.00 ч.17.00 ч., 19.00 ч. 

 

 

Часове на тръгване от АГ Правец: 

  Делнично: 7.00ч., 8.00 ч., 9.00 ч., 10.00 ч., 11.00 ч., 12.00 ч., 13.00 ч., 14.00 ч., 15.00 ч., 16.00 ч., 

17.00 ч., 18.00 ч., 19.00 ч. 20.00 ч., 21.00 ч., 22.00 ч. 

Празнично: 7.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 13.30 ч., 15.30 ч.17.30 ч., 19.30 ч. 

 

2. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия във 

връзка с разработване на нова Областна транспортна схема относно оптимизиране на 

транспорта по автобусна линия БОТЕВГРАД – ПРАВЕЦ и обратно 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: /п/ 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
 








































