УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във
връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет - Кубрат и
Община Кубрат

УВЕДОМЯВАТ:
Изготвен e проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 10 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 30 - дни от датата на
публикуване – 11.08.2021 г. в деловодството на Общински съвет - Кубрат или на е-mail:
office@obskubrat.bg
Мотиви за приемане на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА
№ 10 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ:
1. Причини, които налагат приемането на промени в Наредба № 10:
Предлаганата Наредба е изготвена в съответствие с актуалните изисквания на Закона
за движение по пътищата. Тя цели актуализация на изискванията за безопасно използване на
превозни средства с животинска тяга, както на пътното платно, така и в населените места,
спазването на определени специфични хигиенни правила и поведение на водачи.
Тази наредба урежда:
1. Правилата, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с
животинска тяга на територията на община Кубрат.
2. Правомощията на общинската администрация, свързани с регистрацията на пътни
превозни средства / ППС / с животинска тяга.
3. Реда за контрол и налагане на санкции.
Причини, които налагат изработването на проекта са:
- Периодични медийни публикации във връзка с нарушения на Закона за движение по
пътищата от водачи на пътни превозни средства с животинска тяга и проверки по пътната
мрежа на страната за движение на пътни превозни средства с животинска тяга в нарушение
на Закона за движение по пътищата.
2. Мотиви за приемане на Наредбата:
Мотивите за приемане на настоящия проект на наредба са свързани с
обстоятелството, че не съществува прецизна уредба на отношенията, свързани с водачите на
превозни средства с животинска тяга, както и с тяхната регистрация.
С приемане на проекта за Наредба ще се постигне ясна регламентация в уредбата на
обществените отношения, свързани с регистрацията на пътни превозни средства с
животинска тяга, както и предоставянето на административните услуги с тази цел. Целта е да
се създадат условия за разширяване на предлаганите услуги от Община Кубрат и повишаване
на тяхното качество.
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3. Целите, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати, са свързани
с усъвършенстване на подзаконовата нормативна база на Община Кубрат и по-конкретно на
материята, отнасяща се до регистрацията, отчета, контрола и изискванията, на които трябва
да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга. С тях ще се постигне по-пълно
уреждане на обществените отношения от местно значение, както и по-усъвършенстван и
съответстващ на обществените потребности ред на предоставяне на услуги от Община
Кубрат.
Очакванията са след въвеждане на Наредбата значително да се подобрят регулирането на
задълженията и отговорностите на гражданите - водачи на пътни превозни средства с
животинска тяга.
Това ще доведе в цялост да бъдат уредени обществените отношения от местно
значение и увеличаване приходите в общинския бюджет.
Целите, които се поставят с разработения проект на предложените изменения, са свързани с
постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи
регистрацията, отчета, контрола и изискванията, на които трябва да отговарят пътните
превозни средства с животинска тяга и създаването на регистър за пътните превозни
средства с животинска тяга.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива са:
- Синхронизиране на подзаконовата нормативна база с действащото законодателство в
Република България.
- Уреждане на обществените отношения, свързани с движението по пътищата на пътни
превозни средства с животинска тяга на територията на Община Кубрат.
5. Финансовите и други средства, необходими за прилагане на предложения
проект няма да са свързани с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета
на общината, тъй като водачите ще заплащат реалната себестойност на регистрацията.
6. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.
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ПРОЕКТ!!!
I. ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ЗА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ.
§1 . СЪЗДАВА СЕ НОВА ГЛАВА 5 „А“:
ДВИЖЕНИЕТО НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Чл. 16. (1). Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в Общината или
кметството на населеното място.
(2). Регистрацията на пътните превозни средства с животинска тяга се извършва въз основа
на писмен заявление съгласно Приложение № 4 от настоящата наредба подадено от
собственика на каруцата.
(3). Определеното длъжностно лице, извършващо регистрацията вписва данните за
собственика и пътното превозно средство в регистър на общината и издава свидетелство за
регистрация по образец, след което заявителят на услугата попълва Декларация /Приложение
№ 5/.
(4). Номерът на свидетелството за регистрация е идентичен с поредния номер на вписването
в регистъра.
Чл. 17. Пътни превозни средства с животинска тяга се допускат до движение по пътищата,
след като бъдат регистрирани и отговарят на следните технически изисквания:
1. Да са в добро техническо състояние /боядисани и в цялост без липсващи елементи/ два бели или жълти светлоотразителя отпред и два червени светлоотразителя отзад;
- светещо тяло за движение през нощта;
- има осигурена престилка за животинските отпадъци;
- има жълт светлоотразител на челото на животното.
Чл. 18. (1). Забранява се движението на нерегистрирани пътни превозни средства с
животинска тяга по улиците на населените места в Община Кубрат и по общинската и
републиканска пътна мрежа в общината.
(2). Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга, без да имат
престилки за животински отпадъци по улиците на населените места в общината, както и по
общинската и републиканска пътна мрежа.
Чл. 19. За регистрацията на превозното средство се заплаща такса в размер на 25 /двадесет
и пет/ лева, включваща себестойността на регистрационния номер и светлоотразителният
комплект.
§2. Всички членове от сега действащата наредба, да се преномерират следвайки
последният от глава 5 „А“:
§3. Допълва се чл. 32, ал. 1 с нови точки, както следва:
т. 1 За нарушение по чл. 16, ал. 1 - глоба в размер на 100 /сто/ лева.
т. 2 За нарушение по чл. 18, ал. 1 – глоба в размер на 100/сто/ лева.
т. 3 За нарушение по чл. 18, ал. 2 – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА…………………...................../КМЕТСТВО………………….....................
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
От: ………………………………………………………………тел.:….……..........................
( име, презиме и фамилия на собственика на превозното средство )
ЕГН ………………………. л. карта № ……….…………….изд. от ……………………......
Постоянен адрес: гр.(с) ……………..………..……… обл. ……………….............................
ул. …………………………………………………………………….……….… № ……….....
Настоящ адрес: гр.(с) ……………………………… обл. ……………………........................
ул. ………………………………………………………………………..…….… № ……........
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, КМЕТСКИ НАМЕСТНИК,
Притежавам пътното превозно средство, с животинска тяга:
…………………………………………………………………………………...........................
( платформа, конска, магарешка, волска или друга каруца )
Превозното средство се използва за:
…………………………………………………………………………………………………...
( извършвани дейност и услуги, вид на превозваните товари )
Желая да бъде регистрирано притежаваното от мен ППСЖТ и да получа регистрационна
табела и талон.
Желая да получа услугата: в ЦУИГ на община КУБРАТ, или кметство…………………….
чрез лицензиран пощенски оператор на адрес………………………………………...……., като
цената се заплаща от заявителя при получаването;
като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
като вътрешна куриерска пратка;
като международна препоръчана пощенска пратка;
по електронен път на електронна поща.
Прилагам:
1. Приходна квитанция за платена административна такса в размер на 25 /двадесет и пет/ лв.
Дата: …………………

.....................................................................................
(подпис на собственика на превозното средство)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
при получаване на регистрация на ППС с животинска тяга
Долуподписаният ................................................................................ тел.: ……………….....
( собствено, бащино и фамилно име )
ЕГН ………………………. л. карта № …………………….изд. от …………….……..…....
Постоянен адрес: гр. …………..……………..… обл. …………………………….………....
ул. ……………………………………………………………………….… № ……….…….....
Настоящ адрес: гр. ……………..……………….… обл. ………………………….….….......
ул. ……………………………………………………………………….… № ……………......
притежаващ Регистрационен талон №
.......................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Регистрираното под № ..................................... от …………………………………………
пътно превозно средство ...........................................................................................................
ще бъде оборудвано съгласно изискванията на чл. 17 от Наредба № 10 за обществения ред
при използване на превозни средства на територията на община Кубрат, а именно, че:
1. ще поставя:
- два бели или жълти светлоотразителя отпред и два червени светлоотразителя отзад;
- светещо тяло за движение през нощта;
- има осигурена престилка за животинските отпадъци;
- има жълт светлоотразител на челото на животното.
2. Получената от община Кубрат регистрационна табела, ще поставя на задната част на ППС.
3. Известно ми е, че при промяна на собствеността на ППС, смяна на адрес и др. съм длъжен
да подам заявление за промяна в обстоятелствата, а при спиране от движение на ППС да
върна табелата и регистрационния талон в общината в едномесечен срок.
Известно ми е, че при неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от
Наказателния кодекс.

Дата: …………………….

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