
НАРЕДБА 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 
 

ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № ……………./ПРОТОКОЛ № ………….. ОТ ……………. 

 

Раздел I  

Общи положения  

           Чл.1 (1). Наредбата урежда условията и реда за платено паркиране на 

територията на Община Павел баня в зоните, определени с решение на Общински 

съвет Павел баня, както и издаването на стикери и карти.  

                (2) На основание чл.99, ал.1
1
 от ЗДвП Общинският съвет определя зони за 

платено  паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 3 т. и на автобуси до 12 

пътнически места, в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони, 

пътища и части от пътища, публична общинска собственост. 

    (3) Местата за паркиране по ал. 1 се обозначават с пътни знаци, пътна 

маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране.
2
 

Чл.2. (1) Кметът на Община Павел баня със заповед въвежда в експлоатация 

райони, пътища и части от пътища, определя временни и постоянни ограничения при 

паркиране, съгласно предоставените му по закон правомощия. По същия ред се 

извършва и закриването на участъци и улици от зоните. 

         (2)  Със заповед кметът има право да ограничи временно – за срок до 14 дни, 

частично или цялостно, достъпа до райони, пътища и части от пътища от зоните, в 

случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или 

обществен характер. 

Раздел II  

 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ 

         Чл. 3. (1) Престой и паркиране на МПС по смисъла на чл. 93
3
 от ЗДвП, освен в 

предвидените в ЗДвП случаи, може да се извършва само: 

                1. в зони за платено паркиране в определени часове на денонощието, 

определени по реда на тази наредба. Местата за паркиране в тези зони се обозначават с 

пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията 

за паркиране. 

               2. в специално отредени и сигнализирани за това места (паркинги), извън 

платното за движение. 

             (2) Не се допуска нерегламентирано поставяне и/или разполагане на подвижни, 

неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и др., които затрудняват 

и/или възпрепятстват видимостта, преминаването, спирането, престоя и паркирането 

на пътни превозни средства, както и движението на пешеходците.   

            Чл. 4  Престоят и паркирането на ППС са забранени освен при условията на 

чл.98
4
 от ЗДвП и: 

                                                           
1 Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) В населените места собственикът или администрацията, 

управляваща пътя може да определи райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на 

денонощието. 
2 Чл.99, ал. 2 от ЗДвП 
3 Чл. 93 от ЗДвП (1) Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за 

извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача. 

(2) Паркирано е пътно превозно средство, спряно извън обстоятелствата, които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, 

свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие, или в подчинение 

на правилата за движение. 



           1. На таксиметровите местостоянки, определени с решение на Общинския 

съвет, с изключение на регистрираните таксиметрови автомобили. 

           2. На таксиметрови автомобили извън таксиметровите стоянки. 

             3. В паркове, градини и обособени зелени площи. 

             4. Пред туристически и исторически места, паметници, спортни съоръжения, 

когато се затруднява достъпа до тях. 

              6. На по-малко от 1,5 м. от съдовете за смет и/или по начин, възпрепятстващ 

сметосъбирането. 

              Чл.5. (1) Забранено е паркирането по улиците, площадите и другите площи за 

обществено ползване на ППС, предназначени за превоз на товари с техническа 

допустима маса над 3,5 тона; 

                     (2) Паркирането на превозните средства по ал.1 на общинска територия се 

допуска само на специално отредени и обозначени за тази цел места. 

           Чл.6 Не се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства върху 

тротоарите, освен при условията на чл.94 ал.3
5
 от ЗДвП. 

           Чл.7. Забранява се търговия от и на превозни средства в местата, разрешени за 

престой и паркиране и платната за движение. Такава търговия може да се извършва 

само на определените за това места. 

          Чл.8. (1) Забранява се изоставянето на неизправни, катастрофирали и спрени от 

движение превозни средства или/и част от тях на местата, разрешени за престой и 

паркиране. 

              (2) Принудително преместените превозни средства по ал.1 се съхраняват на 

специално отреден за целта общински терен. 

  

Раздел III 

РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ 

Режим на платено  кратковременно паркиране 

на моторни превозни средства (МПС)  
        Чл.9. На територията на общината се определят райони, улици или части от 

улична регулация за зони за платено паркиране в определени часове на денонощието 

със заповед на Кмета на общината.  

                                                                                                                                                                                     
4 Чл. 98. (1) Престоят и паркирането са забранени: 

1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движен ието пътен знак 
или сигнал; 
2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението; 
3. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;  
4. върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението на релсовите превозни средства; 
5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях; 
6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях; 
7. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 
метра или с пътен знак е забранено изпреварването; 
8. върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак. 
(2) Освен в посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено: 
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да 
излизат пътни превозни средства; 
2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;  
3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;  
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) на места, определени за хора с трайни увреждания; 
5. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 81 от 2016 г. - ДВ, бр. 98 от 
2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството 
за регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи; 
6. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата. 
5
 Чл.94, ал.3  За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по 

посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 
2,5 тона върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм 
страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. 



         Чл.10 (1) Зоните определени по чл.9  се обозначават с пътна маркировка и 

неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени 

условията за паркиране на МПС в зоната, размера на цената за паркиране, начина на 

заплащане и принудителните мерки,  прилагани съгласно  ЗДвП. 

         (2) Режимът на платено кратковременно  паркиране е валиден за всички дни от 

седмицата в часовия диапазон от 08.00 ч. до 19.00 ч. 

(3) Таксуването не може да бъде за по-малко от 30 минути. 

      (4) При необходимост, режимът на  платено паркиране,  часовият и 

времеви  диапазон на платеното паркиране, може да бъде променян с решение на 

общински съвет.      

         Чл.11 В зоната за платено кратковременно  паркиране  се спазват правилата за 

паркиране по ЗДвП и тази наредба. 

         Чл.12. (1) Общинският съвет определя размера на цените, които се заплащат за 

паркиране
6
 в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги. 

                (2) Заплащането на цените се извършва по един от следните начини: 

             1. С талон /по образец, одобрен със заповед на кмета на общината/, върху който 

трайно се отбелязва началния момент на паркирането, чрез задраскване или 

перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите. Талонът се поставя зад 

предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, 

даващо възможност за осъществяване на контрол. 

             2. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен 

знак – информационна табела, описана в чл. 3. 

         (3) Освобождават се от цените по ал. 2 обозначени моторни превозни средства със 

специален режим на движение на: 

1. Спешна медицинска помощ; 

2. Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението“;  

3. Главни и областни дирекции на МВР; 

4. Служба „Военна полиция“; 

      (4).  Освобождават се от цените по ал. 1 автомобилите, собственост на Община 

Павел баня; 

Режим на платено паркиране на МПС  

– служебен абонамент  
              Чл. 13 (1) На райони, пътища и части от пътища – общинска собственост, в 

рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено 

паркиране „Служебен абонамент” 

                     (2)  За  юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи 

свободна професия извън обхвата на чл.3, ал.2, т.1 от Закона за туризма
7
 

                     (3) Приоритетни групи по чл.13, ал.2 са лица, чиито дейност  е в близост 

до определените по чл.13, ал.1 места.  

                Чл.14. (1) За ползване режимът на  платено паркиране „Служебен 

абонамент“, заинтересованите лица  подават заявления по образец до Кмета на 

общината или оправомощено от него лице. 

                        (2)  Редът и начинът за  ползване на режимът платено паркиране 

„Служебен абонамент“ се определя от кмета на общината . 

                                                           
6 Чл.99, ал.3 от ЗДвП 
7 Чл.3, ал.2, т.1 от ЗТ (2) Туристически обекти са: 

1. местата за настаняване: 

а) клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили; 

б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги; 

в) (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) клас В - стаи за гости и апартаменти за гости; 

 



                     (3) На лицата, получили право на „Служебен абонамент“ по реда на ал.2 и 

след заплащане на съответната цена на услуга се предоставя  се издава  документ по 

образец утвърден от кмета на общината, удостоверяващ правото на  ползване. 

            Чл.15. Местата за паркиране по чл. 13, ал.1 се сигнализират със съответния 

неподвижен пътен знак и специална маркировка . 

          Чл.16. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на 

обозначените съгласно чл.13, ал.1  места 

           Чл.17. Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен 

абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Павел баня 

мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината. 

 

Режим на платено паркиране на МПС  

– служебен абонамент –настаняване гости 
              Чл. 18 (1) На райони, пътища и части от пътища – общинска собственост, в 

рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено 

паркиране „Служебен абонамент-настаняване гости” на туристически обекти по чл.3, 

ал.2, т.1 от Закона за туризма 

                           (2) Приоритетни групи по чл.18, ал.1 са туристически обекти, чиито 

дейност  е в близост до определените по чл.18, ал.1 места.  

                Чл.19. (1) За ползване режимът на  платено паркиране „Служебен абонамент-

настаняване гости“, заинтересованите лица  подават заявления по образец до Кмета на 

общината или оправомощено от него лице. 

                        (2)  Редът и начинът за  ползване на режимът платено паркиране 

„Служебен абонамент-настаняване гости“ се определя от кмета на общината . 

                     (3) На лицата, получили право на „Служебен абонамент-настаняване 

гости“ по реда на ал.2 и след заплащане на съответната цена на услуга се 

предоставя  се издава  документ по образец утвърден от кмета на общината, 

удостоверяващ правото на  ползване. 

            Чл.20. Местата за паркиране по чл. 18, ал.1 се сигнализират със съответния 

неподвижен пътен знак и специална маркировка . 

          Чл.21. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на 

обозначените съгласно чл.18, ал.1  места 

           Чл.22. Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен 

абонамент-настаняване гости”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в 

Община Павел баня мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината. 

 

Режим на платено локално паркиране на МПС 

по постоянен адрес 
                Чл.23. В зона с въведен режим за платено паркиране, може да се въвежда 

режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен   адрес на собствениците 

им във всички дни. 

               Чл.24. (1) Собственици на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно 

основание, регистрирани по постоянен адрес в зона с въведен режим за платено 

паркиране, имат право да паркират  в границите на зоната, където попада адреса им  

                (2) Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз основа 

на абонаментна карта, по образец утвърден от Кмета на общината 

                 (4) Абонаментната карта се поставяна видно място, на долния десен ъгъл на 

предното обзорно стъкло на автомобила, по начин, даващ възможност за 

осъществяването на контрол.  

                (5) Правото по ал. 1, се ползва за до 2 (два) автомобила на постоянен адрес. 



                (6) Забранява се паркирането на МПС със стикер извън границите на 

определена  с издаденият стикер подзона .     

                (7) Местата за паркиране се сигнализират  със съответния неподвижен пътен 

знак и специална маркировка. 

             Чл.25. (1) Лицата по чл. 24, ал. 1 подават заявления до Кмета на общината или 

оправомощено от него лице за издаване на стикер и/или абонаментна карта, по 

образец,  утвърден от кмета на общината. Към заявлението се представят следните 

документи: 

1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес или удостоверение за 

настоящ адрес;  

            2. Свидетелство за регистрация на МПС; 

            3. Документ, удостоверяващ друго правно основание. 

           (2) Стикери се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и 

представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на 

услугата в определения размер.  

             Чл.26. Собствениците на недвижими имоти на територията на общината, с 

постоянен или настоящ адрес извън община Павел баня, могат да се ползват от правата 

по този раздел като освен заявлението по чл.20, ал.1 представят копие от документ за 

собственост на жилищен имот  в зоната определена за  платено паркиране и след 

заплащане на предвидената цена на услуга. 

Режим на преференциално паркиране на МПС управлявани или превозващи хора 

с увреждания 

         Чл.27. (1) На територията на Община Павел бавя се осигуряват определен брой 

места, съгласно  глава пета от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хората с увреждания издадена от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за преференциално 

паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания с пътен знак и маркировка.      

         (2) Правила и престой на паркиране на определените в чл.24, ал.1 групи са 

съгласно разпоредбите на Глава трета от Наредбата за престой и паркиране на 

превозни средства  или превозващи лица с увреждания на територията на община 

Павел баня. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПАРКИНГИ 

             Чл.28. Паркингите са специално отредени и сигнализирани за това площи, 

извън уличното платно. Те могат да са разположени както на повърхността на земята, 

така и под и над нея. 

              Чл.29. Местата за паркинги, както и изграждането на подземни, полуподземни, 

етажни и временни паркинги се извършва по реда на ЗУТ. 

              Чл. 30. (1) По предназначението си паркингите могат да бъдат: 

              1. Публични – за почасово, за абонаментно и за безплатно паркиране на всички 

желаещи. 

              2. Ведомствени – за нуждите на държавни и общински ведомства. 

              3. С ограничен достъп – обслужващи само автомобили на ограничен кръг 

клиенти. 

             (2) Според реда за паркиране, паркингите могат да бъдат платени или 

безплатни. 



             (3) Според продължителността на паркиране – денонощни и с ограничено 

работно време. 

             (4) Според вида на паркиращите автомобили – ППС – за МПС и/или състав от 

ППС предназначени за превоз на пътници и товари с техническа допустима маса не 

повече от 3,5 тона. 

             (5) Вида на паркинга по предходните алинеи се определя от неговия 

собственик. На входа на паркинга и на други подходящи места задължително се 

изписва от кой вид е паркинга и фирмата, която го стопанисва. На платените паркинги 

задължително се изписват работното време и цените за паркиране. 

               Чл.31 Собствениците на паркинги отворени за публичен достъп, в три 

месечен срок от влизане в сила на тази наредба или в едномесечен срок от въвеждането 

му в експлоатация, уведомяват кмета на общината за наличието на такъв паркинг, 

заедно с режима на неговото ползване, брой, места, цени за паркиране и др. 

               Чл.32 Организацията на движение в паркингите, охраната в охраняемите 

паркинги, поддържането на инфраструктурата и пр. са задължение и за сметка на 

собственика или наемателя на паркинга. 

          

Раздел VІ 

КОНТРОЛ И ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ В ЗОНАТА 

                Чл.33. Контролът по спазването на правилата за паркиране в зоните се 

осъществява от лица, определени със заповед на кмета на общината. 

                Чл.34. (1) Определените със заповед лица по чл. 33 имат право да прилагат 

предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2
8
 от ЗДвП мерки. 

  (2) ППС, което е паркирано в нарушение на правилата за паркиране в зона за 

платено паркиране може да бъде принудително задържано чрез използване на 

техническо средство тип „скоба”. 

   (3) Техническо средство за принудително задържане се поставя по начин, по 

който не нанася щети на ППС. 

                Чл.35. Поставеното техническо средство за принудително задържане се 

отстранява само от упълномощените по чл. 33 лица. Забранено е повреждането на 

техническото средство за принудително задържане.  

                Чл.36. При прилагане на принудителните мерки по чл.34 

ал.2  упълномощените лица са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло 

писмено съобщение. 

                Чл.37.  Разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за 

принудително задържане се определят в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет Павел баня. 

Същите се заплащат на място при отблокирване на пътното колело на определените по 

чл.34, ал.1 лица. 

    

              Чл.37. (1) Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на 

неговия собственик или на упълномощеният от него водач, се извършва, когато 

превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, 

обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване 

на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави 

                                                           
8
 чл.167, ал.2, т.2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) използват техническо средство за принудително задържане на пътното 

превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране по чл. 99, ал. 3, до заплащане на цената и на разходите по прилагане на 
техническото средство; 



невъзможно преминаването на другите участници в движението във вр. с  чл. 171, т. 5, 

б.“г“ от ЗДвП. 

             (2)Разходите по принудителното преместване се определят от Общински съвет 

Павел баня. 

          Чл.38. При приложени принудителни административни мерки  МПС се 

освобождава след заплащане на дължимата цена за времето, през което е било 

паркирано в зоните, както и разходите по прилагането им. 

 

Раздел VIІ 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

           Чл.39. (1) Който използва издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на 

валидност абонаментна карта, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, като със съставяне 

на акта за установяване на административно нарушение, като картата се изземва и 

прилага към него. 

                (2) Който отстрани техническо средство за принудително задържане, в 

нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100 до 500 лева. 

                (3) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително 

задържане (по какъвто и да е начин) се наказва с глоба от 200 до 500 лева. 

           Чл.40. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на 

тази Павел баня се съставят от длъжностните лица по чл.42, ал.1. 

            (2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Павел баня 

или от упълномощено от него лице, въз основа на акт, съставен по Наредбата от лицата 

по ал.1. 

             (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението 

на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

Раздел VIII 
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 

           Чл. 41 (1) Контролът по тази наредба се осъществява от: 

            1. Кмета на общината или чрез определена с негова заповед служба за контрол 

и/или длъжностни лица. 

           2. Служителите на МВР упълномощени да осъществяват контрол по ЗДвП. 

          (2) Службите за контрол по ал. 1 : 

          1.Следят за изпълнението на тази наредба, налагат на място глоба с фиш и 

съставят актове в зависимост от вида на нарушението. 

          2. Контролират изправността и състоянието на уличната настилка, съоръженията, 

маркировката, средствата за организация и регулиране спазването на правилата за 

паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от 

пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в 

пътни превозни средства за тяхната охрана; 

           3. използват техническо средство /скоба/ за принудително задържане на ППС, за 

което не е заплатена дължимата такса за паркиране, до заплащане на таксата и 

разходите по прилагане на техническото средство; 

          4. Извършват принудително преместване на ППС; 

           5. Контролират на територията на общината спазването на изискванията на 

Закона за управление на отпадъците по отношение на изоставените или снетите от 

отчет пътни превозни средства; 

          6. Събират от името на общината таксите, предвидени по тази наредба. 



          7. Организира разпространението и продажбата на талоните за платено 

паркиране в зоните за платено паркиране за лицата по чл.41, ал.1, т.1 

       Чл.42  Глобите и имуществените санкции, събирани при прилагането на тази 

наредба и при констатиране на нарушения във връзка с контрола по организацията на 

движението и паркирането, постъпват в бюджета на общината. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

         По смисъла на тази наредба: 

1 „Зона“ е райони, пътища и части от пътища – общинска собственост, определи 

от общински съвет   за платено паркиране. 

. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

          §1. Наредбата се приема на основание чл. 22, от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99 от Закона за движение 

по пътищата. 

          §2. Наредбата е приета с решение на Общински съвет –Павел баня , №   от 

протокол №   от   .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         


