
 

 

НАРЕДБА 
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА 

ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 

 
 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1 (1) Тази наредба урежда специфичните правила, ограничения и забрани 

свързани с организацията на движението на пътни превозни средства /ППС/ с животинска 

тяга по пътищата отворени за обществено ползване на територията на населените места в 

Община Камено. 

(2) Наредбата урежда реда за констатиране на нарушения и налагане на санкции при 

неизпълнение на ограниченията и забраните посочени в нея.  

 

Глава втора 

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ 

 

Чл. 2 Всеки има право да се движи по пътищата отворени за обществено ползване 

като спазва установените правила за движение. 

Чл. 3 Всеки участник в движението по пътищата е длъжен с управляваното от него 

превозно средство с животинска тяга да не затруднява другите участници в движението.  

Чл. 4 Водачите на ППС с животинска тяга могат да използват за движение 

разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и 

ако това не пречи на другите участници в движението. 

Чл. 5 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. 

 

Глава трета 

РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ НА ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

Раздел I 

Регистрация и отчет на пътни превозни средства с животинска тяга 

 

Чл. 6 ППС с животинска тяга се допускат за движение по пътищата отворени за 

обществено ползване на територията на Община Камено след като бъдат регистрирани. 

Чл.7 (1) ППС с животинска тяга се регистрират в кметството или при кметския 

наместник по настоящ адрес /местоживеене/ на собственика. 

 (2) Регистрацията се извършва въз основа на заявление подадено от собственика до 

кмета на населеното място или кметския наместник и представяне на паспорт за 

регистрация на впрегатното животно. 

(3) За регистрацията на ППС с животинска тяга и за промените по нея се събира  

такса по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Камено. 

 Чл.8 (1) Кметът на общината или определено от него длъжностно лице, кмета на 

кметството и кметският наместник разглежда заявлението и при наличие на всички 

необходими изисквания в седмичен срок от приемането й вписва данните за собственика в 

регистър по образец (приложение № 1).  

(2) Регистър се води на хартиен и/или електронен носител във всяко населено място в 

Община Камено и регистрационния номер започва от номер първи.  

(3) На собственикът на регистрираното ППС с животинска тяга се издава 

регистрационен талон (приложение № 2). 



(4) Регистрационният номер се изписва ясно и четливо с големина на цифрите не              

по-малко от 15 кв. см. на задната страна и върху страните на ППС с трайна боя и 

съответства на номера от регистъра. 

(5) При промяна на собственика или спиране от движение на ППС с животинска тяга 

регистрационния талон се връщат на кмета или кметския наместник за отписване от 

регистъра. 

(6) Собственикът на ППС с животинска тяга е длъжен да уведоми за промените по     

ал. 5 в едноседмичен срок и извършващият регистрацията да ги отрази в регистъра в същия 

срок. 

(7) При изгубване или похабяване на регистрационния талон се издава нов по реда на 

чл. 7. 

Раздел ІI 

Изисквания за пътните превозни средства с животинска тяга 

Чл.9 (1) За да участва в движението по пътищата, всяко ППС с животинска тяга 

трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя 

отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, 

излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да са 

разположени симетрично от двете страни на превозното средство.  

(2) Водачът на ППС с животинска тяга трябва да бъде със светлоотразителна 

жилетка. 

(3) ППС с животинска тяга трябва да е оборудвано с престилки за животинските 

отпадъци. 

(4) Водачът е длъжен да носи регистрационния талон на ППС с животинска тяга по 

време на движение. 

 Чл. 10. ППС 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. 

 

Глава четвърта 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

Чл. 11 (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на 

длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Камено и на служителите на 

РУП на МВР – Камено.  

(2) Нарушенията на Наредбата се установяват с актове:   

т.1 – съставени от длъжностните лица, определени от Кмета на Община Камено – по 

отношение на регистрацията и отчета на ППС с животинска тяга, посочени в Глава втора, 

Раздел І.  

т.2 – съставени от служители на РУП на МВР – Камено – по отношение на 

изискванията за ППС с животинска тяга, посочени в Глава втора, Раздел ІІ. 

(3) Въз основа на съставените актове Кметът на Община Камено или упълномощено 

от него длъжностно лице издава наказателните постановления.  

Чл.12. (1) За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или 

допуснали нарушението се наказват с глоба в размер от 10/десет/ до 200 /двеста/ лева. 

(2) Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола, 

постъпват в бюджета на общината.  

Чл.13. За маловажни случаи на административни нарушения на разпоредбите на 

Наредбата, установени при извършването им, овластените за това длъжностни лица  могат 

да налагат на място глоба в размер от 5 до 50 лева, която събират по квитанция. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Наредбата се издава на основание разпоредбите на ЗМСМА и Закон за движение 

по пътищата.  



§ 2. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на 

Общинския съвет.  

§ 3. Разпоредбите на Наредбата се прилагат, доколкото не противоречат на 

нормативни актове с по-висока юридическа сила. 

 

Настоящата Наредба е приета с решение по т.4 от протокол №13 от 20.09.2012г. на                  

Общински съвет гр. Камено. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 /към чл. 8, ал. 1/ 

РЕГИСТЪР ЗА ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

Рег.

№ 

Дата на 

регистра

цията 

Собственост, собствено, 

бащино и фамилно име на 

собственика 

Адрес на 

собственика 

 

гр./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. 8, ал. 3/ 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С  ЖИВОТИНСКА  ТЯГА 

 

                                          лице на талона                                            гръб на талона 

 

ОБЩИНА КАМЕНО 

 

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 

 

 

 


