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НАРЕДБА 

 

№ 20 

 

 
за регистрация, отчет  и организация на движението  на 

пътните превозни средства теглени с животинска тяга на 

територията на община  Николаево 
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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1./1/ Тази Наредба определя условията и реда за първоначална регистрация, 

промените в регистрацията, отчета и организацията на движението  на пътните 

превозни средства теглени от животинска тяга на територията на община Николаево. 

Чл. 2. Пътните превозни средства теглени с животинска тяга предназначени за 

движение по пътищата задължително се  регистрират в Общинска администрация – 

гр.Николаево. 

Чл. 3. /1/ Пътните превозни средства теглени от животинска тяга се регистрират 

в едномесечен срок от приемане на Наредбата. 

/2/ Пътните превозни средства теглени от животинска тяга подлежат на 

регистрация   в 14-дневен срок от придобиване на собствеността им. 

 Чл. 4. Собственика е длъжен да представи лично превозното средство в 

определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или 

прекратяване на регистрацията. 

Чл. 5./1/Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират  след 

извършена проверка от кметовете на населените места и определено от кмета на 

Общината длъжностно лице, за техническата изправност на пътното превозно средство 

и неговото комплектоване  

/2/ Лицата  извършващи проверки  по ал.1, заверяват документите за 

регистрация и отговарят за правилното и точното им попълване, както и за 

достоверността на направените заверки. 

Чл. 6. /1/ За всяко регистрирано превозно средство теглено с животинска тяга се 

издава талон за регистрация по образец./ Приложение № 2/ 

/2/ Изгубено или повредено свидетелство за регистрация се подменя с дубликат 

след подаване на писмено заявление и декларация по чл. 141, ал. 2 от Закона за 

движение по пътищата. 

Чл. 7. /1/ На всяко регистрирано пътно превозно средство се  поставя  номер. 

/2/ Номерът от регистъра се изписва ясно и четливо върху страните на 

превозното средство с трайна черна боя с височина на цифрата, не по-малка от 15 см, и 

ширина на цифрата  не по-малка от 7 см. 

/3/  Регистрационния номер трябва да е чист и да не се поставят върху него 

никакви предмети, материали и вещества. 

/4/ Каната с регистрационен номер издадена за едно ППС с животинска тяга и 

поставена на друго ППС с животинска тяга, води до санкциониране от контролните 

органи, като това се отразява в съответен акт. 
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ГЛАВА ВТОРА 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ТЕГЛЕНИ С 

ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

 

РАЗДЕЛ І 

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

ТЕГЛЕНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

 

Чл. 8. За първоначална регистрация на пътно превозно средство с животинска тяга 

собственика представя: 

 -   заявление за регистрация по образец; 

       -  документ издаден от лицата по чл.5 ал.1, удостоверяващ техническата изправност 

на превозното средство;  

       -   документ за самоличност на собственика; 

       -   свидетелство за собственост на животното; 

Чл. 9. Превозното средство, което не отговаря на изискванията на ЗДП и тази 

Наредба и е технически неизправно не се регистрира. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

ТЕГЛЕНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

 

 

Чл. 10. /1/ Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за 

превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация  и смяна 

на регистрационния номер. 

/2/ Превозното средство се представя задължително за идентификация, освен 

случаите на:                 

-     промяна данните на собственика в документа за самоличност; 

- подмяна на свидетелството за регистрация при запазване на собствеността; 

- издаване на дубликат на свидетелството за регистрация. 

Чл. 11. При промяна в регистрацията собственика на превозното средство представя 

следните документи: 

- писмено заявление за регистрация; 

- документи за самоличност на собственика; 

- свидетелство за регистрация. 

      Чл. 12. Прехвърлянето на собствеността се отразява данните по отчета  на пътните 

превозни средства с животинска тяга. 

      Чл. 13. При промяна на собствеността се подменя и свидетелството за регистрация. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ПРЕКРАТЯВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

ТЕГЛЕНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 
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Чл. 14. /1/ Регистрация на превозното средство се прекратява с писмено 

заявление подадено от собственика. 

/2/ При прекратяване на регистрация по ал. 1 собственика посочва 

обстоятелствата, поради които се иска прекратяването на регистрацията и представя 

доказателства. 

Чл. 15. При прекратяване на регистрацията в Общината  се представя 

свидетелството за регистрация. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV 

ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ТЕГЛЕНИ С ЖИВОТИНСКА 

ТЯГА 

 

 

Чл. 16. Отчетът включва всички данни от свидетелството за регистрация към 

момента и промените в тях. 

Чл. 17. /1/ Информацията  по отчета на пътните превозни средства се съхранява 

на носители гарантиращи пълно и точно запазване на данните за срок от 2 години след 

прекратяване на регистрацията. Носителите  на информация  са : 

- хартиен – за съхранение на информация в специален дневник; 

- електронен; 

      /2/ За пътните превозни средства теглени с животинска тяга  се води регистър 

по образец /Приложение № 1/. Такъв регистър се води във всяко населено място в 

Община Николаево и регистрационният  номер започва от  номер първи. 

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

ТЕХНИЧЕСКО  СЪСТОЯНИЕ  НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

ТЕГЛЕНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

  

 

Чл. 18. Проверката на техническото състояние на пътните превозни средства 

теглени с животинска тяга  се извършва при: 

- първоначална регистрация; 

- промяна на собствеността; 

- веднъж годишно по Заповед на Кмета – за извършване на технически преглед на 

ППС с животинска тяга; 

Чл. 19. Пътните превозни средства теглени от животинска тяга трябва да отговарят 

на следните технически изисквания посочени при първоначална регистрация , промяна 

на собствеността и при годишен преглед: 

- Да имат два жълти светлоотразителя отпред; 

- Два червени отразителя отзад, а за през нощта – отзад вляво светещо тяло, 

излъчващо бяла или жълта добре различима светлина; 

- Пътните превозни средства теглени с животинска тяга да бъдат оборудвани с 

подопашници; 
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- Пътните превозни средства теглени с животинска тяга да бъдат боядисани в жълт 

цвят;. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

ТЕГЛЕНИ Е ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

 

 

Чл. 20. /1/ Свидетелството за регистрация е по образец утвърден от Кмета на 

Общината. 

/2/ Свидетелството за регистрация съдържа данните на собственика на 

превозното средство /трите имена, ЕГН и местоживеене/ и регистрационния номер. 

/3/ Свидетелството за регистрация се издава в седемдневен срок. 

 

 

 

ГЛАВА  ТРЕТА 

 

РАЗДЕЛ  І 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ППС С ЖИВОТИНСКА  ТЯГА 

 

Чл. 21  Всеки има право да се движи по пътищата, отворени за обществено 

ползване, като спазва установените правила за движение и всички нормативни актове 

на Общината /Заповеди и Наредби на Общински съвет/. 

Чл.22. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга трябва 

непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за 

движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя. 

 Чл. 23. Пътно превозно средство с животинска тяга може да се движи по 

платното за движение на пътищата, отворени за обществено ползване само ако се 

управлява от пълнолетно лице или лице от 16 до 18 години с пълнолетен придружител. 

 Чл. 24. Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга 

по улиците на централната градска част и отделни участъци  по улиците обозначени 

със забранителни пътни знаци / ул.” Георги  Бенковски” ,  ул.” кап. Райчо Николов” и 

ул.” св. св. Кирил и Методий”/. 

 Чл. 25 Забранява се движението на ППС с животинска тяга вътре и извън 

населените места както следва: 

 - от 31 март до 30 октомври - от 22.00 часа до 06.00 часа; 

 - от 30 октомври до 31 март - от 19.00 часа до 06.00 часа; 

  

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 26. /1/ Наказва се с глоба от 10.00 лв. водачът, който не носи със себе си 

свидетелството за регистрация на превозното средство теглено с животинска тяга. 

/2/ При повторно и следващо нарушение на чл. 26, ал. 1 глобата е от 30 лв.до 

50.00 лв.  
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Чл. 27. /1/ Наказва се с глоба от 30.00 лв. водачът на пътното превозно средство 

теглено с животинска тяга, което не отговаря на техническите изисквания съгласно 

ЗДП и чл.19 от тази Наредба. 

/2/ При повторно нарушаване на чл. 27, ал.1 глобата е от 60 лв. до 100.00 лв.  

 

Чл. 28. /1/ Наказва се с глоба от 50.00 лв. водач на пътно превозно средство 

теглено с животинска тяга, което не е регистрирано. 

/2/ При повторно нарушение на чл. 28, ал. 1 глобата е от 80 лв.до 100.00 лв.  

 

Чл. 29. /1/ Наказва се с глоба от 50.00 лв. водач на пътно превозно средство 

теглено с животинска тяга, който управлява превозно средство по забранените улици за 

движение на животните сигнализирани с необходимите пътни знаци. 

/2/ При повторно нарушение на чл. 29, ал. 1 глобата е от 80 лв. до 100.00 лв. 

 

Чл. 30. Наказва се с глоба до 150.00 лв. водач, който използва регистрационен 

номер, издаден на друго ППС. 

Чл. 31. Относно нарушенията за чл.25 ал.1 Наказват се с глоба от 50 лв. тези 

който се движат в забранената часова зона  

ал.2 При повторно нарушение на чл.25, ал.1 да се наказват с глоба от 80 лв. до 

100 лв.  

Чл.32 При заплащане на дължимите суми по ал.1 и ал.2 на текст по чл.26, чл.27, 

чл.28, чл. 29, чл.31 се възстановява кошума.  

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Първоначална регистрация е регистрирането на превозното средство теглено 

с животинска тяга, което до сега не е било регистрирано и не се е водило на отчет. 

2. Свидетелството за регистрация е документ издаден от Кмета на Община 

Николаево , което удостоверява регистрацията на превозното средство. 

3. В четиринадесет дневен срок от влизане в сила на наредбата, кметът на 

общината определя длъжностно лице/лица и утвърждава бланките на документите по 

настоящата наредба. 

§ 2. При издаването на  актовете, с които се установяват нарушения, съставянето 

на актовете, издаването и обжалването на НП и изпълнението на наложените наказания 

се прилагат разпоредбите на ЗАНН. 

§ 3. Актовете с които се установяват нарушения по тази Наредба, се съставят от 

лицата по чл.5 ал.1 и служителите от  службите за контрол от МВР 

§ 4. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината. 

§ 5. Тази Наредба се издава на основание чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона за 

движение по пътищата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 /към чл.17, ал.2/ 

РЕГИСТЪР ЗА ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ  С ЖИВОТИНСКА 

ТЯГА 

Рег.

№ 

Дата на 

регистра

цията 

Собственост, собствено, 

бащино и фамилно име на 

собственика  

Адрес на 

собственика 

 

с................ 

 

ул............... 

 

№......... 

Вид на пътното 

превозно средство 

/платформа, 

каруца-конска, 

волска и др./ 

Промени в 

регистрацията 

/промяна на 

собственост, 

смяна на адрес и 

др./ 

Забе- 

лежка 

1 2 3 4 5 6       7 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 /към чл.6, ал.1/ 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С  ЖИВОТИНСКА  ТЯГА 

                                          лице на талона                                            гръб на талона 

 

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО 

 

Населено място:..................................... 

 

Регистрационен талон на пътно превозно средство 

с животинска тяга 
 

 

Регистрационен №.........../…………20…..г. 

 

 

 

 

Вид на ППС:....................................... 

.............................................................. 

    /конска, магарешка, волска или друга каруца/ 

 

Собственик:........................................... 

................................................................ 
          /собствено, бащино и фамилно име/ 

Адрес:/с./........................................... 

ул..........................................№.......... 

 

Извършил регистрацията........................ 

                             /собствено и фамилно име/ 

                               подпис и печат 
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З А Я В Л Е Н И Е 

за регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на  пътно 

превозно средство с животинска тяга 
 

ОБЩИНА / ................................................... ОБЛАСТ ............................................. 

Записано в регистър № .............................................. Стр. ...................... Том ...................... 
 

Рег. № ......................................................  ІІІ. СОБСТВЕНИЦИ 

І. ДА СЕ ИЗВЪРШИ  1. .............................................................................. 

1. Регистрация на ППС – животинска тяга 

     - Закупено от ..................................................... 

     - Възстановено/Собствена конструкция 
 ЕГН 

Обл. ..................................... Гр. /с./ ...................... 

Ул. ...................................................... № ............... 

Бл. ........... вх. ................ ет. ............... ап. ............. 

          

2. Промяна в регистрацията  

1.1. Промяна на собствеността 
1.2. Смяна на адрес и др. 

 2. .............................................................................. 

3. Отчисляване на ППС поради: 

     - Бракуване 

     - Унищожаване 

     - Разкомплектоване 

     - Преминаване в друга област 

 

ЕГН 
Обл. ..................................... Гр. /с./ ...................... 

Ул. ...................................................... № ............... 

Бл. ........... вх. ................ ет. ............... ап. ............. 

          

4. Спиране от движение  ІV. ЗАКУПЕНО ОТ: 

5. Пускане в движение  1. .............................................................................. 

  ЕГН 
Обл. ..................................... Гр. /с./ ...................... 

Ул. ...................................................... № ............... 

Бл. ........... вх. ................ ет. ............... ап. ............. 

          

ІІ. ДАННИ ЗА ППС  

1. Вид ......................................................................  2. .............................................................................. 

2. Общ товар ..........................................................  ЕГН 
Обл. ..................................... Гр. /с./ ...................... 

Ул. ...................................................... № ............... 

Бл. ........... вх. ................ ет. ............... ап. ............. 

          

3. Полезен товар ....................................................  

4. Цвят ....................................................................  V. МЕСТОДОМУВАНЕ 

5. Стар рег. № ........................................................  .................................................................................. 

6. Дата на първоначална регистрация .................  .................................................................................. 

7. Дата на промяна ................................................  .................................................................................. 

 

Приложение № 2 /към чл. 6, ал.1/ 
 

ОБЩИНА 

............................................................... 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН ЗА ПЪТНО 

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА 

ТЯГА 
 

Регистър 
№ .......................................................................... 

 

 

Вид на ППС ........................................................... 

.................................................................................. 
/конска, магарешка, волска или друга каруца/ 

Собственик: ........................................................... 

.................................................................................. 
/собствено, бащино и фамилно име, предприятие, организация/ 

Адрес: гр. /с./ ......................................................... 

ул.: .................................................. № ................... 

Извършил регистрацията ..................................... 
.................................................................................. 
/собствено, бащино и фамилно име, подпис и печат/ 

       
 


