
НАРЕДБА  

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, РЕГИСТЪР, КОНТРОЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДВИЖЕНИЕТО НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ТЕГЛЕНИ ОТ 

ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Тази Наредба определя условията и реда  за регистриране, отчет,  прекратяване и 

възстановяване на регистрацията на пътните превозни средства, теглени от животинска тяга/ППС с ЖТ/ 

на територията на община Павел баня, изискванията към водачите ,ограничаването  и организацията на 

движението на ППС с ЖТ 

(2) Наредбата урежда правомощията на Службата за контрол по см. На чл. 167 ал. 2 ЗДвП  

Общинска администрация и контролните органи по ЗДвП , свързани с осъществяването на целите и 

дейностите, посочени в ал.1 

Чл. 2 . (1)  Пътните  превозни средства, предназначени за движение по пътищата, отворени за 

обществено ползване, се представят за регистриране от Службата  за контрол  в общинска 

администрация на  Община Павел баня  по настоящ адрес на собственика - за физическите лица, или по 

адреса на регистрация - за стопанските субекти. 

 

Чл. 3. (1)  Всички ППС с животинска тяга подлежат на задължителна регистрация от собствениците им  в 

Службата  за контрол  в общинска администрация на  Община Павел баня   в тримесечен срок от 

приемане на Наредбата  или   в 14-дневен срок от придобиване на собствеността им. 

(2) Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за 

регистрация пред Служба за контрол в срок до 14 дни  от настъпването й. 

(3) За дейностите по регистрацията и промяната на регистрацията на превозно средство  не се 

заплащат такси. 

 

Чл. 4.  (1)Собственикът е длъжен да представи превозното средство и необходимите документи в 

определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на 

регистрацията. 

(2) Когато превозното средство е собственост на две и повече лица, действията по ал. 1 могат 

да се извършат по искане от един от съсобствениците  

(3) Физическо лице, което използва превозното средство по силата на правно основание, 

различно от правото на собственост, се вписва в свидетелството за регистрация като ползвател на 

превозното средство при посочване от  собственика. 

  

Чл. 5. (1) Превозните средства се регистрират по регистрационен  номер и  цвят 

(2) При регистрация Службата  за контрол  в общинска администрация на  Община Павел баня  

извършва необходимите проверки за: 

1. идентификацията на превозното средство, в случаите, когато се изисква; 

2. достоверността на представените документи и данните на собственика; 

3. произхода на превозното средство; 

4. техническата изправност на превозното средство и неговото комплектоване, в съответствие 

с чл. 71 , ал. 1 ЗДвП 

(4) Служителите, в службата за контрол  извършващи проверки и регистрация, заверяват 

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

достоверността на направените заверки. 

  

 



Чл. 6. (1)  Пунктове за регистрация в община Павел баня са Кметствата по населените места  в община 

Павел баня  

(2) Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер 

извън пунктовете за регистрация и идентификация  не се извършва. 

 

(3) Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер 

извън пунктовете за регистрация и идентификация не се допуска, когато: 

1. на превозното средство е наложен запор или друго законово ограничение; 

2. не е установена собствеността на превозното средство; 

3. има несъответствие с нормативните изисквания по чл. 71 , ал.1 ЗДВП: 

А- няма два бели или жълти светлоотразителя отпред, 

Б- няма  два червени светлоотразителя отзад,  

В- няма  отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина.  

Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното 

средство. 

 

Чл. 7. (1) При установяване на несъответствие в данните на ПС с тези по документите му ПС, обявено за 

издирване, ПС със следи от въздействие върху и/или в областта на регистрационния  номер  или при 

установяване на съвпадение в регистрационния  номер на представено за регистрация ПС с вече 

регистрирано в общината  такова случаят се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на 

общината . 

(2) При отказ от регистрация на регистрирани в общината  превозни средства (ПС) номерът на 

заповедта, с която е направен отказът, се отбелязва в регистрационния талон 

(3) При отказ от регистрация на превозно средство, което е регистрирано в друга община , 

копие от заповедта се изпраща в общината  по регистрация  

 

Чл. 8. (1) Промени в данните за регистрирани превозни средства, които са обявени за издирване, не се 

извършват до прекратяване на издирването от компетентните полицейски органи. 

(2) Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово 

ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението или 

друг компетентен орган. 

Чл. 9. (1) За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация. 

(2) При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване свидетелството за регистрация се 

издава дубликат на свидетелството след подаване на писмено заявление и декларация по чл. 141, ал. 2 от 

Закона за движението по пътищата (ЗДвП).  

 

Чл. 10. (1) За всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер. 

(2) (Формата, размерите, шрифтът, както и изискванията към светлоотразяващите табели се 

определят с българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591, и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 

3 ноември 1998 г. 

(3) Табелите с регистрационен номер се предоставят безплатно  на собствениците. 

(4) Табелите с регистрационен номер се монтират в пунктовете за регистрация от регистрация 

Службата  за контрол  в общинска администрация на  Община Павел баня  Монтаж на табели с 

регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация не се извършва  

(5) Табелите с регистрационен номер се закрепват на лявата страна отзад  на превозното 

средство .  

(6) Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни отпред и отзад 

на превозното средство., а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната 

видимост и осветеност нощно време.  

(7) При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и 

символите на номера. 

(8) При загубване или открадване на табела(и) с регистрационен номер, издадена по рада на 

тази наредба , те се обявяват за издирване, а превозното средство се регистрира с нов регистрационен 

номер. Старият регистрационен номер не се използва повторно. 

(9) Редът за унищожаване на табели с регистрационен номер, върнати в общината , при 

промяна или прекратяване регистрацията на регистрирани ПС се определя със заповед на Кмета на 

общината  
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Чл. 11. (1) При използване на издадени не по установения ред табели с регистрационен номер и/или 

документи или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите и документите се изземват от  

Службите по контрол  и/ или органите на пътната полиция, като това обстоятелство се отбелязва в акта за 

административно нарушение. Иззетите табели и документи се унищожават Службата по контрол  по 

месторегистрацията на превозното средство. 

(2) При наличие на данни за престъпление актът, табелите и/или документите по ал. 1 се 

изпращат на компетентните органи. 

(3) Превозни средства, чиито табели и/или документи са иззети по реда на ал. 1, могат да се 

регистрират по установения ред 

ГЛАВА ВТОРА 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИТЕ  ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  

Раздел I 

Първоначална регистрация на пътните превозни средства  теглени от животинска тяга/ППС с ЖТ/ 

 

Чл. 12. (1)  За първоначална регистрация на пътно  превозно средство собственикът представя документ 

за самоличност и подава заявление по образец /Приложение № 1 /, което се попълва служебно и се 

подписва от него. Към заявлението собственикът представя: свидетелство за собственост на животното 

Чл. 13 (1) Заявлението се подава от  собственика на ППС в деловодството на общинска администрация 

Павел баня  или  кметството или кметското наместничество по настоящ адрес /местоживеене/ на 

собственика 

             (2) Превозното средство, което не отговаря на изискванията начл.71 , ал. 1 ЗДП и тази Наредба и 

е технически неизправно не се регистрира 

Чл. 14. (1)  При първоначална регистрация се извършва обстоен оглед на превозното средство - външен 

вид /цвят , общо състояние и констатациите се отразяват в документите за регистрация. 

(2) На превозно средство, представено за първоначална регистрация, се извършва и преглед за  

изправност  и комплектуването му в съответствие с чл.71 , ал. 1 ЗДвП като резултатът се отразява в 

документите за регистрация. Прегледът се извършва в пунктовете за регистрация  

(3) Когато превозното средство е неизправно и некомплектовано в съответствие с чл. 71 , ал. 1 

ЗДвП то се регистрира, а Свидетелството за регистрация се задържа до успешно привеждане на 

превозното средство  с изискванията на ЗДвП и Тази Наредба 

Раздел II 

Промени в регистрацията на пътните  превозни средства  

Чл. 15. (1) Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното средство и 

собственика, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер 

(2) Превозното средство се представя за идентификация в случаите на: 

1. промяна в данните на превозното средство; 

2. подмяна на табелите с регистрационни номера и/или промяна на регистрацията в друга 

община 

3. издаване на дубликат на свидетелството за регистрация при изгубена, открадната, повредена 

или унищожена част първа на свидетелството; 

 (3) При промяна на постоянния адрес на собственика в населено място в друга община 

собственикът представя ПС за промяна в регистрацията в срок до един месец от издаване на новия личен 

документ. 

 

Чл. 16. (1) При промяна в регистрацията собственикът представя документ за самоличност и подава 

заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя: 

1. свидетелството за регистрация; 

2. свидетелство за собственост на животното 

3. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт; 

  

Чл. 17 (1) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с 

регистрационен номер - по желание на собственика. 



Раздел III 

Прекратяване регистрацията на пътните  превозни средства 

Чл. 18.  Регистрацията на превозно средство се прекратява: 

1. с писмено заявление от собственика; 

2. служебно. 

Чл. 19. (1) При прекратяване на регистрацията по чл. 18, т. 1 собственикът представя документ за 

самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението 

собственикът представя: 

1. свидетелство за регистрация на ПС. 

 (2) Регистрацията на обявено за издирване превозно средство се прекратява въз основа на 

писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в 

поделенията на МВР. В случая не се изисква свидетелство за регистрация на ПС. 

 

Чл. 20.  (1) Прекратяване на регистрацията по чл. 18, т. 2 се извършва: 

1. след уведомление за регистрацията на превозното средство в друга община 

2. след уведомление за унищожаването на превозното средство  

3. след уведомление от български компетентен орган за конфискация или отнемане на 

превозното средство; 

4. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 4  ЗДвП, определени 

от кметовете на общините, предоставяне на табелите с регистрационните номера и документи, че 

превозното средство е прието за разкомплектоване; 

6. при установяване, че ПС е регистрирано с подправен, заличен или повреден регистрационен  

номер, прекратяването се извършва след произнасяне на орган на съдебната власт или друг компетентен 

орган, потвърждаващо установеното подправяне, заличаване или повреждане на идентификационния 

номер; 

7.  на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в четиринадесет дневен 

срок  от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство. 

(2) При прекратяване регистрацията по ал. 1 се уведомяват собственикът на ПС, посочен в 

регистъра. 

Чл. 21. (1)  При прекратяване на регистрацията на основание чл. 18, т. 1  се представят табелите с 

регистрационен номер. 

 (2) Представените табели се изземват и унищожават. 

Чл. 22.  Възстановяване на прекратена регистрация се извършва при поискване от собственика по реда 

на Наредбата  .  

ГЛАВА ТРЕТА 

ВИД НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ТАБЕЛИ С РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА 

 

Чл. 23. Регистрацията  на ППС е  постоянна - без срок на валидност; 

Чл. 24. (1) Регистрационният номер, е по образец –Приложение №4 и се състои  от: 

1. графично изображение на българския идентифициращ код "BG" и емблемата на Община 

Павел баня и  европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон  

2. Изписване на кирилица на общината по месторегистрация; 

3. пореден номер - комбинация на числата от 0 до 9; 

(2) Синята лента, символът "BG" и изображението на емблемата на община Павел баня и 

европейското знаме са неразделна част от външната повърхност на табелата и не могат да се отстраняват 

без нарушаване на тази повърхност. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  

 

Чл. 25. (1) Свидетелството за регистрация се състои от една  част, съдържаща данни за превозното 

средство и собственика, от двета страни  на документа.  
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(2) На лицевата част на свидетелството за регистрация се изписва населеното място от 

общината , където  е извършена регистрацията ,поставя се подпис и печат на лицето от Службата по 

контрол, номера на свидетелството за реистрация и дата на издаването му.  

(3) Обратната част на свидетелството за регистрация съдържа данни за вид ППС , 

идентификация на собственика с трите имена ЕГН , адрес по местоживеене / настоящ адрес /и лицето 

извършило регистрацията ,данни за съответствие с изискванията на чл. 71 ЗДвП,цвят на ППС с ЖТ  

съгласно приложение № 3. 

(4) Свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство при 

движение по пътищата и се носи от водача винаги при ползването на превозното средство. 

ГЛАВА ПЕТА 

ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ  ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  

 

Чл. 26. (1) Всяко регистрирано или с прекратена регистрация превозно средство се води на отчет 

Службата за контрол при общинска администрация на община Павел баня  

(2) Отчетът включва всички данни от свидетелството за регистрация към момента и промените 

в тях.  

Чл. 27. (1) Всички документи, които съдържат данни за регистрация, промени в нея или прекратяване 

регистрацията на превозно средство, се подреждат по дати с опис на документите и се съхраняват в 

Службата за контрол при общинска администрация на община Павел баня за срок 8 години. След този 

срок документите се бракуват със заповед на Кмета на община Павел баня  

Чл. 28. (1)  Длъжностно лице от общинската администрация  от Службата за контрол при община Павел 

баня, определено със Заповед на Кмета на община Павел баня  води регистър  на пътните превозни 

средства  по образец Приложение № 2 ,който съдържа  пореден номер на ППС, дата на регистрация, 

трите имена на собственика, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, вид на превозното средство, вид на 

животинската тяга. В регистъра се отразяват и настъпилите промени в регистрацията на ППС.  

Чл.29. (1) Лицето по чл.27 ал.1, актуализира текущо регистъра и изпраща препис-извлечение от него  до 

началника на ПУ-Павел баня в тридневен срок от извършване на регистрацията или промяната й  на 

всяко ППС с ЖТ.  

ГЛАВА ШЕСТА 

СВЕТЛИНИ, ЗНАЦИ И НАДПИСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ППС И 

ОБОРУДВАНЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

Раздел I 

СВЕТЛИНИ, ЗНАЦИ И НАДПИСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ППС И 

ОБОРУДВАНЕ 

Чл.30. (1) Всяко пътно превозно средство 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) Всяко намиращо се на платното за движение пътно превозно средство или състав от пътни превозни 

средства, към които не са приложими изброените по-горе изисквания, през нощта трябва да имат най-

малко две бели или жълти добре различими светлини отпред и две червени светлини отзад. 

Чл. 31.  На път извън населено място през нощта или при намалена видимост всяко спряно на платното 

за движение пътно превозно средство и тегленото от него ремарке трябва да бъдат обозначени с 

габаритни знаци 

 Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада 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.32 (1) През тъмната част на денонощието водачите на пътни превозни средства с животинска тяга 

носят светлоотразителни жилетки. 



 Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада 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.33 Всяко ППС с ЖТ да бъде оборудвано с подопашник /престилка/ за събиране на животинските 

екскременти. 

Чл.34. Всяко животно трябва да има на челото си жълт светлоотразител. 

Чл.35. На  лявата страна отзад , на всяко ППС с ЖТ да има поставена регистрационна табела, указваща 

общината и регистрационния номер, съответстващ на номера от регистъра. Табелата трябва да бъде от 

ламарина със светлоотразително фолио или друго трайно покритие с правоъгълна форма и размери: 

дължина – 300 мм, ширина – 200 мм, цвят – основен фон бял,  а на буквите черен.  

Чл.36. Всяко ППС с ЖТ не трябва да има стърчишка по-дълга от 1 м. 

Раздел II 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

Чл.37. Водачът трябва да следи регистрационната табела да е чиста и да не се закрива по какъвто и да е 

начин. 

Чл.38. При управлението на ППС с ЖТ, водачът трябва да носи винаги със себе си- свидетелство за 

регистрация на ППС; 

Чл.39 ППС с ЖТ може да се управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, от лице, което е 

на възраст не по-малка от 12 години, съгласно чл.164, ал.1 от Закона за движение по пътищата. 

Чл.40 Водач под 12 години на ППС с ЖТ, може да се движи по платното за движение на пътищата, 

отворени за обществено ползване, с придружител на възраст не по-малка от 16 години, съгласно чл.164, 

ал.2 от Закона за движение по пътищата 

Чл.41 (1) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към 

пешеходците, особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се 

движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун и към престарелите хора.  

 

Чл. 42. При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на 

пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост - и да спре. 

Чл. 43. Когато на платното за движение има вода, кал или дребни камъни, водачът на пътно превозно 

средство е длъжен да преминава с такава скорост, че да не причини изцапване или нараняване на 

пешеходците 

Чл.44. (1) Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е 

длъжен: 

1. без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците 

от произшествието; 

2. когато при произшествието са пострадали хора: 

а) да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи; 

б) да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи 

на Министерството на вътрешните работи; 

в) до пристигането на органите по буква "б", съобразно необходимостта, да вземе мерки за 

безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за 

него; 

г) да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя 

състоянието му до идването на органите на Министерството на вътрешните работи, освен ако с него е 

необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите, след което е длъжен веднага да се завърне 

на мястото на произшествието; 

д) да вземе мерки следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхното 

фиксиране или описване от компетентните служби; 

е) да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи; 



3. когато при произшествието са причинени само имуществени вреди: 

а) да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието; 

б) ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с 

него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите 

данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие; 

в) ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани 

с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на 

Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и 

изпълняват дадените им указания. 

(2) Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен при поискване от други 

участници в движението да дава данни за самоличността си, а в зависимост от последиците от 

произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на 

произшествието. 

Чл.45. (1). При подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозно средство е 

длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя 

на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания 

Раздел III 

Особени правила при превоз на товари 

Чл. 46. (1) Превозваните товари трябва: 

1. да не създават опасност за участниците в движението; 

2. да бъдат укрепени и да не се влачат по пътя; 

3. да не ограничават видимостта на водача и да не нарушават устойчивостта и управляемостта 

на пътното превозно средство; 

4. да не закриват светлините, сигналните устройства, опознавателните знаци, табелите с 

регистрационни номера, и сигналите, подавани с ръка. 

Раздел IV 

Ограничения за движение на пътните превозни средства с животинска тяга 

Чл. 47 Забранява се движението на пътните превозни средства с животинска тяга по следните общински 

пътища: 

1. / І - 6, Калофер - Казанлък/ Долно Сахране - Горно Сахране/ ІІ - 56 /; 

2. / ІІ - 56, Шипка - Павел баня / - Асен – Скобелево; 

3. / SZR1130, Долно Сахране - Горно Сахране / - жп гара Сахране; 

4. / ІІ - 56 / Павел баня  - Виден; 

5. / І - 6, Калофер - Казанлък /  - жп гара Тъжа – Тъжа; 

6. / І - 6, Калофер - Казанлък /  - жп спирка Павел баня; 

7. / І - 6, Калофер - Казанлък / - Осетеново; 

8. / І - 6, Калофер - Казанлък /  - Александрово; / І - 6, Калофер - Казанлък /  - Търничени; 

9. / І - 6, Калофер - Казанлък / - Габарево - ІІ 56  /решение № 807/04.10.2012г на МС/ 

Чл. 48. Забранява се движението, паркирането, престоя  и др. дейности на водача на пътно превозно 

средство, теглено от животинска тяга в райони с трайни насаждения, ако водачът или членове на екипажа 

не са собственици на имот в горепосочения район или не са вписани в разрешенията за достъп до горски 

територии, издадени по реда на Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските 

територии. 

 

 

ГЛАВА СЕДМА 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА КОНТРОЛ  



Чл.49 (1)  Служби за контрол, определени поименно със Заповед на Кмета на община Павел баня са 

:Кметовете  по населените места в Община Павел баня , Кметския наместник на с. Турия, Длъжностно 

лице от  общинската администрация.  

(2) Служби за контрол, определени от кметовете на общините: 

1. контролират в населените места изправността и състоянието на пътната настилка, пътните 

съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране, както и спазването на 

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

пешеходците . 

3. контролират на територията на общината спазването на изискванията на настоящата 

наредба 

4. регистрират пътните превозни средства с животинска тяга. 

ГЛАВА ОСМА 

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ 

 

Чл.  50. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на 

административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки: 

1.задържане на отговорно пазене, до установяване на собствеността, на регистрирано или 

подлежащо на регистриране пътно превозно средство 

Чл.51 (1)  След влизане в сила на наказателното постановление, собственикът на задържаното ППС е 

длъжен да предприеме действия  за  освобождаването  и / или регистрирането на ППС  с ЖТ в 

съответствие с правилата на настоящата наредба му в срок до 30 дни, считано от датата на влизане на 

наказателното постановление в сила.  

 (2) След изтичане на срока по предходната алинея  ако не са предприети действия по освобождаването 

на ППС с ЖТ и / или регистрирането на ППС  с ЖТ в съответствие с правилата на настоящата наредба от 

страна на неговия собственик, със заповед на кмета на Общината задържаното ППС с ЖТ се предава на 

лицензиран пункт за търговска дейност с отпадъци. Получената сума се внася по сметка на Община 

Павел баня.  

(3) Редът и мястото за временно задържане на ППС с ЖТ се определят със заповед на кмета на 

Общината.  

ГЛАВА ДЕВЕТ  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

ТЕГЛЕНИ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА  

 

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

Чл. 52. Забранява се: 

(1) Управлението на ППС с ЖТ без регистрационен  номер и свидетелство за регистрация  

(2)  Управлението на ППС с ЖТ с  свидетелство за регистрация на ППС в който не са отразени 

извършена покупко-продажба или настъпила друга промяна на първоначалните данните вписани в 

свидетелството за регистрация /за превозното средство и собственика/,  

 (3) Управлението на ППС с ЖТ, след употреба на алкохол, наркотични или други упойващи 

вещества; 

(4) Изписването или залепянето на надписи или емблеми на ППС с изключение на разрешените с 

нормативни актове. 

(5) Управлението на ППС с ЖТ, което не отговаря на  изисквания посочени в ЗДвП и тази  наредба; 

(6) Движението на ППС с ЖТ по забранените улици за движение, сигнализирани с необходимите 

пътни знаци; 



(7) Изхвърлянето от превозното средство на предмети или вещества, които замърсяват пътя; 

(8) Управлението на ППС с ЖТ с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен 

номер. 

(9) Движението на ППС с ЖТ, което не е регистрирано по реда на наредбата; 

(10) Движението, престоя или паркирането на ППС с ЖТ по тротоарите, парковете, детските 

площадки и зелените площи в населените места на Общината; 

(11) Използването на регистрационен номер, издаден за друго ППС с ЖТ;  

(12) Управлението на ППС с ЖТ от лице, което е на възраст по-малка от 12 години и е без 

придружител на възраст не по-малка от 16 години, съгласно чл.164 от Закона за движение по пътищата; 

(13) Оставянето без надзор на ППС с ЖТ в моменти на паркиране; 

(14) Управлението на ППС с ЖТ в изправено положение на водача; 

(15) Бързото движение /каране в галоп/ на ППС с ЖТ в рамките на населените места; 

(16) Движението на ППС с ЖТ създаващо опасност за другите участници в движението, граждани, 

имущество и др.; 

(17) Провеждането на състезания с ППС с ЖТ извън определените за целта места. 

(18) Движение на ППС с ЖТ през тъмната част на денонощието, без необходимото светещо тяло , в 

лявата част на превозното средство. 

(19) Управлението  на ППС с ЖТ през тъмната част на денонощието, без светлоотразителна 

жилетка 

(20) Движението на ППС с животинска тяга : 

 от 18.00 часа - до 08.00 часа за месеците  01.10 до-30.04 

 от 20,00 часа –до 06,00 часа за месеците 01.05 до 30.09  както и на такива нерегистрирани и 

необорудвани съгласно тази Наредба начин.-чл.20, ал.3 от Наредба №1 на общината 

(21) Движението на ППС с ЖТ на територията на населените места, без средства за предпазване от 

замърсявания на пътното платно и тротоарната настилка с екскременти. – чл.40 от Наредба №1 на 

общината 

АДМИНИСТРАТИВНО -НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРАДБИ  

Чл.53. Наказва се с глоба от 30.00 лв. водач на  пътно превозно средство с животинска тяга, който 

управлява ППС с ЖТ което  не е регистрирано по реда на тази наредба 

Чл.54.Наказва се с глоба от 30.00 лв. водач на  пътно превозно средство с животинска тяга, който 

управлява ППС с ЖТ бе да носи със  себе си свидетелство за регистрация на превозното средство 

Чл.55Наказва се с глоба от 30.00 лв. водач на  пътно превозно средство с животинска тяга, който 

управлява ППС с ЖТ, което няма регистрационен номер , издаден по реда на тази наредба . 

Чл.56 Наказва се с глоба от 50.00 лв. водач на  пътно превозно средство с животинска тяга, който 

управлява ППС с ЖТ, което не е комплектовано с  два бели или жълти светлоотразителя отпред и два 

червени светлоотразителя отзад.  

Чл.57 Наказва се с глоба от 50.00 лв. водач на  пътно превозно средство с животинска тяга, който 

управлява ППС с ЖТ, с  два бели или жълти светлоотразителя отпред и два червени светлоотразителя 
отзад , ако светлоотразителите не са разположени симетрично от двете страни на превозното средство. 

Чл.58 Наказва се с глоба от 50.00 лв. водач на  пътно превозно средство с животинска тяга, който 

управлява ППС с ЖТ, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост без да има светещо 



тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина, което да е поставено  отзад вляво на 

каруцата.  

Чл.59 Наказва се с глоба от 50.00 лв. водач на  пътно превозно средство с животинска тяга, който 
управлява ППС с ЖТ през тъмната част на денонощието без светлоотразителна жилетка 

Чл.60 Наказва се с глоба от 150.00 лв. водач на  пътно превозно средство с животинска тяга ,който 

управлява ППС с ЖТ  по  скоростните и автомобилните пътища и  не спазване предписанието на пътните 

знаци, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението  

Чл.61Наказва се с глоба от 30.00 лв. водач на  пътно превозно средство с животинска тяга ,който 

управлява ППС с ЖТ по  скоростните и автомобилните пътища и   навлезе след знак, забраняващ 

влизането на съответното пътно превозно средство 

Чл.62 Наказва се с глоба от 30.00 лв Водач на ППС с ЖТ, който използва свидетелство за регистрация, в 

който не е отразена извършена покупко-продажба или настъпила друга промяна на първоначалните 

данните вписани в свидетелството за регистрация /за превозното средство и собственика/,  

Чл. 63. Наказва се с глоба от 50.00 лв.  

1. Водач, който управлява ППС с ЖТ, след употреба на алкохол, наркотични или други упойващи 

вещества; 

2. Водач, който управлява ППС с ЖТ във времето  и през периода , посочени в чл. 52, ал. 20 от 

Наредбата  

3.  Водач, който управлява ППС с ЖТ  и изхвърля от превозно средство предмети или вещества, 

които замърсяват пътя. 

Чл. 64. Наказва се с глоба от 50.00 лв.  

1. Водач на ППС с ЖТ, който управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да 

е начин регистрационен номер; 

2. Водач на ППС с ЖТ, който се движи без средства за предпазни  замърсяването на пътното 

плътно и тротоарите с екскременти – чл. 43, ал.1, т.2 т Наредба №1 на общината  

Чл. 65 . За нарушение на тази наредба, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват 

с глоба до 50,00 лв. 

Чл.66. (1) Административно-наказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които 

са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост. 

Чл.67(1)  Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, 

но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното 

нарушение и да ръководят постъпките си. 

(2) За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 

години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или 

настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им. 

Чл. 68. Съставянето на актовете за установяване на административни нарушения, издаването, 

обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на закона за 

административните нарушения и наказания. 

Чл. 69 Актове за установяване на нарушенията се съставят от органите на Полицейско  управление 

Павел баня,Службата по контрол в общината :  кметове на населени места, кметски наместници и 

длъжностни лица от Общинска администрация, упълномощени със заповед на кмета на Общината.  

Чл.70.  Наказателните постановления се издават от кмета на Община Павел баня или от упълномощено 

от него лице въз основа на акт, съставен от посочените в чл. 49 длъжностни лица. 

Чл. 71. Наложеното наказание "глоба" се заплаща доброволно в едномесечен срок от влизането в сила на 

наказателното постановление, съдебното решение или определение на съда при обжалване. 

Чл.72. (1) За осигуряване на обществения ред и сигурност на територията на Община Павел баня, 

органите на МВР или длъжностните лица от Общинската администрация, упълномощени от кмета на 



Община Павел баня, могат да дават задължителни предписания на нарушителите на разпоредбите на 

настоящата наредба. 

(2) В задължителните предписания по предходната алинея, органите на Районно управление-Павел баня 

или длъжностните лица от Общинската администрация, упълномощени от кмета на Община Павел баня, 

посочват мерките и сроковете, в които следва да се изпълнят. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. "Регистрация" е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното 

движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с 

регистрационен номер. 

§ 2. Първоначална регистрация е регистрирането на всяко  превозното средство, теглено с 

животинска тяга, чийто собственик има настоящ адрес / местоживеене  / на територията на община Павел 

баня  

§ 3. Свидетелство за регистрация, издадени от кмета на Община Павел баня, удостоверяват 

регистрацията на превозното средство.           

§ 4. Стърчишка - метален елемент или дълго дърво, което стърчи назад от пътното превозно 

средство. 

§ 5. Тази Наредба се издава във връзка с  чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движението по пътищата. 

§ 6. Наредбата влиза в сила 14 дни след получаването и в Областна Администрация Стара Загора 

§ 7. В 14 дневен срок от влизане в сила на Наредбата, кметът на Общината определя длъжностно 

лице, което да извършва необходимото за регистрацията на ППС с ЖТ.  

§ 8. В тримесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба, кметът на Община Павел баня 

издава заповед, в която посочва реда и мястото за временно задържане на ППС с животинска тяга. 

§ 9. В тримесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба, собствениците на ППС с ЖТ са 

длъжни да извършат регистрацията в Общината или кметството. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 10. Настоящата наредба се издава на основание чл.76 ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

§ 11. Изменения и допълнения на Наредбата се извършват по реда на приемането и в съответствие 

с чл.21 ал.2 от ЗМСМА. 

§ 12. Наредбата е приета на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА с Решение № 151 от Протокол № 9 

/30.04.2020 год. на Общински съвет Павел баня 

 

МИЛЕНА ПАУНОВА  

Председател на Общински съвет – Павел баня 
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Приложени №1  
към чл.12, ал.1 от Наредба за регистрация, правила на движение и изисквания, на които да  

отговарят ППС с ЖТ в Община Павел баня 
ДО КМЕТА  

НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

чрез ………………………………………… 

              ( кмет или кметски наместник) 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, 

ПРИДВИЖВАНО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

 

От: ……………………………………………………………………тел.: ….……………………... 

                        ( име, презиме и фамилия на собственика на превозното средство ) 

ЕГН ………………………. л. карта № ……………………….изд. от ……………………............ 

Постоянен адрес: гр. ……………..………..……… обл. ………………………..                                

ул. ………………………………………………………………….… № ……….. 

Настоящ адрес:    гр. ……………..……………… обл. ………………………..                        

ул. ………………………………………………………………….… № ……….. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

Притежавам пътното превозно средство, с животинска тяга:  

…………………………………………………………………………………..........................................   

( платформа, конска, магарешка, волска или друга каруца ) 

Притежаваното от мен превозно средство е с цвят: ……………………………………………. 

Превозното средство се използва за:…………………………………………………………….. 

 ( извършвани дейност и услуги, вид на превозваните товари ) 

Превозното средство е придобито, като е закупено /дадено безвъзмездно/ през ……… г. от: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 ( име, презиме, фамилия и адрес на предишния собственик или продавача на ППС ) 

Моля да бъде регистрирано притежаваното от мен ППСЖТ и да получа регистрационна табела, 

свидетелство за регистрация и талон за технически прегледи. 

Дата: …………… 

……………………………….(подпис на собственика на превозното средство)  

 

 



 

Приложени № 2  

към чл.28, ал.1 от Наредба за регистрация,   

правила на движение и изисквания, на които да  

отговарят ППС с ЖТ в Община Павел баня    

 

РЕГИСТЪР  

ЗА ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

 

Рег. № .. 

на табела 

Дата 

на 

регист

рация

та 

Собственост: 

собствено, бащино 

и фамилно име на 

собственика 

Постоянен 

и настоящ 

адрес на 

собственик

а 

 

гр./с...........

... 

 

ул............

№.. 

Вид на пътното 

превозно 

средство 

/платформа, 

каруца-конска, 

волска и 

др./цвят  

Промени в 

регистрацията 

/промяна на 

собственост, 

смяна на адрес и 

др./ 

Забележка 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

 

     



Приложени № 3  

Към чл. 25, ал.3 от Наредба за регистрация,   

правила на движение и изисквания, на които да  

отговарят ППС с ЖТ в Община Павел баня 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  

НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С  ЖИВОТИНСКА  ТЯГА 

                                          лице на талона                                            гръб на талона 

 

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

 

Населено 

място:........................................................... 

 

Печат  и подпис на лицето от службата 

За контрол 

 

Свидетелство за регистрация 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, ЕГН/ 

Адрес: 

гр./с./..................................................................... 

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

Цвят: ………………………………………………… 

Светлоотразители: 

Червени ............ 

Жълти............... 

Светещо тяло............... 

Извършил 

регистрацията................................................ 

                                          /собствено и фамилно име/                                                            

……………………….…………………….. 

                                                 / подпис и печат / 

 

 



Приложени № 4  

към чл. 24, ал. 1 на Наредба за регистрация,  

правила на движение и изисквания, на които да  

отговарят ППСЖТ в Община Павел баня 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА  

НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С  ЖИВОТИНСКА  ТЯГА 

 

Размери: дължина – 300 мм, ширина – 200 мм 

Материал: ламарина със светлоотразително фолио или друго трайно покритие 

 

 

М 1: 2 

 


