
гр.Банско 2770, пл. “Никола Вапцаров” № 1, тел. (0749) 8 86 11, факс (0749) 8 86 33 

31.03.2010г. 
 

Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА 
ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА 

ТЯГА  В ОБЩИНА БАНСКО 
 

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. /1/Тази наредба урежда специфичните правила свързани с 
организацията на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на 
територията на община Банско. 

/2/ Наредбата урежда правомощията на общинската администрация, 
свързани с осъществяване на дейността и целите, посочени в ал. 1, както и реда 
за констатиране на нарушения и налагане на санкции при неизпълнението им. 

Раздел I                  

Правила за движение 

Чл.2 Всеки има право да се движи по пътищата, отворени за обществено 
ползване, като спазва установените правила за движение, с изключение на 
ул.България, ул.Пирин, ул.Цар Симеон, ул. Глазне и други улици, забранени за 
движение на пътно превозни средства с животинска тяга, с изключение на 
живеещите на тези улици. 

 
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 превозни средства 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 втора 
РЕГИСТРАЦИЯ 

Раздел I 



Регистрация и отчет на пътни превозни средства с животинска тяга 
 

Чл.6 Пътните превозни средства с животинска тяга се допускат до 
движение по пътищата, отворени за обществено ползване на територията на 
Община Банско, след като бъдат регистрирани. 

Чл.7 /1/ Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в 
кметството или при кметския наместник по настоящ адрес /местоживеене/ на 
собственика. 
 /2/Регистрацията се извършва въз основа на писмено искане, подадено от 
собственика до кмета на населеното място или кметския наместник, срещу 
заплатена такса . 
  

Чл.8 /1/Кметът или кметският наместник извършващ регистрацията, 
вписва данните за собственика в регистър по образец /приложение № 1/Такъв 
регистър се води във всяко населено място в Община Банско  и регистрационния 
номер започва от номер първи. 

/2/На собственикът на регистрираното пътно превозно средство с 
животинска тяга се издава регистрационен талон и регистрационна табела по 
образец /приложение № 2 и № 3/. 

/3/На задната страна, а при невъзможност – на друго подходящо видно 
място, на всяко превозно средство с животинска тяга се поставя  специално 
изработена за целта регистрационна табела, указваща населеното място и 
регистрационния номер съответстващ на номера от регистъра. /приложение № 
3/. 

/4/ При промяна на собственика или спиране от движение на ППС с 
животинска тяга регистрационния талон и табелата се връщат на кмета или 
кметския наместник за отписване от регистъра. 

/5/ При изгубване или похабяване на регистрационната табела и/или 
регистрационния талон се издават нови по реда на ал.2. 

 
РАЗДЕЛ II 

Изисквания за пътните превозни средства с животинска тяга 
 

Чл.9/1/ За да участва в движението по пътищата, всяко пътно превозно 
средство с животинска тяга трябва да има два жълти светлоотразителя отпред, 
два червени светлоотразителя отзад, а през нощта - отзад вляво светещо тяло, 
излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите се 
разполагат симетрично от двете страни на превозното средство.  

/2/Водачът на пътното превозно средство с животинска тяга трябва да 
бъде със светлоотразителна жилетка. 

/3/Пътното превозно средство с животинска тяга трябва да е оборудвано с 
престилки за животинските отпадъци. 
 Чл. 10. /1/ 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. 



 
Глава трета 
РАЗДЕЛ I 

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 
Банско и на служителите на РПУ - Банско.  

/2/ Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от 
длъжностните лица, определени от Кмета на Община Банско, и с актове на 
служители на РПУ - Банско.  

/3/ Въз основа на съставените актове Кметът на Община Банско или 
упълномощен от него заместник - кмет издава наказателните постановления.  

/4/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в 
Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

Чл.12. /1/ За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили 
или допуснали нарушението се наказват с глоба в размер от 50 до 500 
/петстотин/ 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. 

Чл.14 Определянето на размера на наказанието за всяко конкретно 
нарушение се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 27, ал.2 от 
ЗАНН.  

Чл.15. Строго  забранено  е  движението на пътно превозни средства с 
животинска тяга по Общинската пътна мрежа, които не са регистрирани в 
Община Банско по установения от наредбата ред. Нарушителите се наказват с 
глоба в размер на 50 лв. 

  

РАЗДЕЛ ІІ 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



§ 1. Тази наредба се издава на основание разпоредбите на ЗМСМА и Закон 
за движение по пътищата и влиза в сила 7 дни  след обнародването й в местен 
вестник.  
           § 2. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение 
на Общинския съвет.  

§ 3 .Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат 
на нормативни актове с по-висока юридическа сила  

Настоящата Наредба е приета с решение № 628 от Протокол 
№29/31.03.2010 г.  на  Общински съвет - Банско. 

 

             ВЛАДИМИР КОЛЧАГОВ: 
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО  
                                                                                                                      

 

 

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 
 
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. 2/ 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С  ЖИВОТИНСКА  ТЯГА 

                                          лице на талона                                            гръб на талона 

 
ОБЩИНА БАНСКО 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 /към чл. 8, ал. 3/ 
РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С  ЖИВОТИНСКА  ТЯГА 

 

 
 
 
 
 
 

 

ОБЩИНА 
БАНСКО 

 
  
 

 
 

 с. М Е С Т А 
 
            0 0 4 

 
Размери: Дължина – 300 мм.; Ширина – 200 мм. 
Материал: Ламарина със светлоотразително фолио или друго   покритие; с 
4 отвора за закрепване 


