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§1. В разпоредбите на Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани 

или предоставяни от общината на физически и юридически лица“, се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. Чл. 50, т. 45 се изменя така:  

„чл. 50, т. 45 цените на услугите, предлагани от Автогара Правец:  

1. Услуга „Преминаване през автогара” –  3,00 лв. с ДДС  

2. Услуга „Престой на автобус в автогара” – 5,00 лв. с ДДС  за денонощие или 0,21 

лв. с ДДС  на час;  
3. Услуга „ Предоставяне на право за продажба на билети” - 8%  от цената на всеки 

превозен документ “ 

 

§2. В „Допълнителната разпоредба“ на Наредба № 15 на Общински съвет – Правец 

за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община 

Правец се правят следните допълнения: 

§1. По смисъла на тази наредба:  

т. 4. „Преминаване през автогара“ е всяко потегляне от сектор при изпълнение на 

започващ от автогара или преминаващ през нея курс, включително и заверка на пътен лист.  

т. 5. „Престой на автобус в автогара“ е престой на автобус, паркиран на територията на 

автогара извън регламентирания престой за изпълнение на съответния курс.  

т. 6. „Предоставяне на право за продажба на билети“ е услуга, предоставена от 

собственика на автогара, включваща 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И 
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО 

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ  

 

§3. Настоящите изменения на наредбата са приети с Решение № ............./.................2020 

година на Общински съвет – Правец, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, чл.2 от 

Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.1 и ал.3, чл. 79 от АПК, и влиза в сила от деня на 

публикуването й в местен вестник. 
 


