НАРЕДБА
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ
ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази Наредба определя условията и реда за първоначална регистрация,
промените в регистрацията и отчета на пътните превозни средства, теглени от животинска
тяга, на територията на община Кричим.
Чл. 2. Пътните превозни средства, теглени от животинска тяга и предназначени за
движение по пътищата задължително се регистрират в Общинска администрация – гр.
Кричим.
Чл. 3. /1/ Пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, се регистрират по
реда, предвиден в наредбата в едномесечен срок от влизането й в сила.
/2/ Придобиването и/или промяна в собствеността на пътните превозни средства,
теглени от животинска тяга, се регистрира в 14дневен срок.
Чл. 4. Собственикът е длъжен да представи лично превозното средство в определения
срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на
регистрацията.
Чл. 5. /1/ На всяко регистрирано превозно средство, теглено от животинска тяга, се
издава свидетелство за регистрация по реда и при условията на Наредбата след заплащане на
такса, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни данъци и цени на
услугите на територията на община Кричим.
/2/ Изгубено или повредено свидетелство за регистрация се подменя с дубликат след
подаване на писмено заявление, декларация за обстоятелствата, налагащи подмяната от
собственика и заплащане на такса в размер съгласно Наредбата за определяне и
администриране на местни данъци и цени на услугите на територията на община Кричим.
Чл. 6. /1/ На всяко регистрирано превозно средство се предоставя табела с
регистрационен номер.
/2/ Табелата с регистрационен номер се закрепва на видно място по начин,
непозволяващ неправомерното й демонтиране, съобразно указанията на длъжностното лице
по регистрацията.
/3/ Не се допуска табела с регистрационен номер, издадена за едно ППС да се поставя
на друго ППС или да се сваля преди прекратяване на регистрацията.
ГЛАВА ВТОРА
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА
ТЯГА
РАЗДЕЛ І
ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ТЕГЛЕНИ
ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Чл. 7. За първоначална регистрация на пътно превозно средство собственикът представя:
 заявление за регистрация по образец;
 копие от документ за самоличност на собственика;
 квитанция за платени такси за регистрация и табели с регистрационен №.
Чл. 8./1/ Пътните превозни средства, теглени от животинска тяга, се регистрират след
извършване на проверка за техническата им изправност и съответствие с изискванията на чл.
19 от наредбата. Проверката се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на
кмета на община Кричим.
/2/ Лицата по ал.1 издават контролен лист по образец за извършената проверка и

отговарят за правилното и точното им попълване, както и за достоверността на
направените констатации.
/3/ Въз основа на заключението от контролния лист ППС, теглено с животинска тяга се
вписва в регистъра и на собственика се издава свидетелство за регистрация и регистрационен
№.
Чл. 9. Превозното средство, което не отговаря на изискванията на ЗДП и/или тази Наредба,
и/или е технически неизправно не се регистрира.
РАЗДЕЛ ІІ
ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ТЕГЛЕНИ
ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Чл. 10. /1/ Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното
средство и/или на собственика, посочени в свидетелството за регистрация, както и при
промяна в собствеността.
/2/ При искане за промяна в регистрацията превозното средство се представя
задължително за идентификация, освен в случаите на:
 промяна данните на собственика в документа за самоличност;

подмяна на свидетелството за регистрация, поради загубване, унищожаване или
повреждане;
 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. При промяна на собствеността се подменя свидетелството за регистрация, без да се
сменя регистрационния номер.
РАЗДЕЛ ІІІ
ПРЕКРАТЯВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Чл. 13. /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. 14. При прекратяване на регистрацията се представят табелата с регистрационен
номер и свидетелството за регистрация. Платената такса за издаване на свидетелство и
регистрационен номер не се възстановяват.
РАЗДЕЛ ІV
РЕГИСТЪР И ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ
ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Чл. 15. За регистрираните ППС, теглени от животинска тяга, се води регистър по
образец, в който са включени всички данни за собственика, вида и № на превозното средство.
Чл. 16. /1/ Информация 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.
/2/ носителят на информация е:
 магнитен;



хартиен за съхранение на информация в специален дневник.

РАЗДЕЛ V
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ
ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Чл. 17. Проверката на техническото състояние на пътните превозни средства се извършва
при:
 първоначална регистрация;
 промяна на собствеността.
Чл. 18. Пътните превозни средства теглени от животинска тяга трябва да отговарят на
следните технически изисквания:
 Да има два жълти светлоотразителя отпред;

Два червени отразителя отзад, а за движение през нощта – отзад в ляво светещо тяло,
излъчващо бяла или жълта светлина.

Пътните превозни средства, теглени с животинска тяга, да бъдат оборудвани с
подопашници;
 Пътните превозни средства теглени с животинска тяга да бъдат боядисани в жълто.
РАЗДЕЛ VІ
СВИДЕТЕЛСТВА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ НА
ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Чл. 19. /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 постоянен адрес/, вид на ППС, теглено с животинска тяга,
регистрационния номер.
/3/ Свидетелството за регистрация се издава в седемдневен срок.
Чл. 20. /1/ Размерите, формата и вида на регистрационните табели се утвърждават от
кмета на община Кричим.
/2/ Изработването на регистрационните табели се възлага от кмета на общината по реда
и при условията на Закона за обществените поръчки и НВМОП.
РАЗДЕЛ VІІ
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 21. /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 нарушение на чл. 21, ал. 1 глобата е до 50.00 лв.
Чл. 22. /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.18 от тази Наредба.
/2/ При повторно нарушаване на чл. 22, ал.1 глобата е до 100.00 лв.
Чл. 23. /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. 23, ал. 1 глобата е до 100.00 лв.
Чл. 24. /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. 24, ал. 1 глобата е до 100.00 лв.
Чл. 25. Наказва се с глоба до 150.00 лв. водач, който използва регистрационен номер,
издаден на друго ППС.

Чл. 26. Наказва се с глоба до 150.00 лв. водач, който използва ППС, теглено с
животинска тяга, нерегистрирано по реда на настоящата наредба.
Чл. 27. Наказва се с глоба до 150.00 лв. водач, който използва ППС, теглено с
животинска тяга, без регистрационна табела.
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 водело на отчет.
§ 2. Свидетелството за регистрация е документ издаден от Кмета на Община Кричим,
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 образците на документите и регистрационните
табели за ППС.
§ 4. 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.
§ 5. Актовете с които се установяват нарушения по тази Наредба, се съставят от лицата
по чл.8 ал.1 и служителите от службите за контрол на МВР
§ 6. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.
§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона за движение по
пътищата.

