ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Изменение и
допълнение на Наредба № 4 за дейността по
организацията на движението и дисциплината на
водачите на превозни средства и пешеходците на
територията на Община Любимец, приета с
Решение № 74, Протокол № 11 от 02.12.2004
година, последно изменена и допълнена с
Решение №153 от 30.11.2016 г.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на
Община Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 397
на ОбС, прието с протокол № 39 от 24.08.2018 г.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закон за движение по пътищата (ЗДП) и
§ 11 от ПЗР на ЗДП
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
Приема изменения и допълнения на Наредба № 4 за дейността по организацията на
движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на
Община Любимец, приета с Решение № 74, Протокол № 11 от 02.12.2004 година, както следва:
§1. 1. Изменя текста на ал.9, чл.11 както следва:
„чл.11, (9) Забранява се престоя и паркирането на товарни автомобили над 12 тона по
уличната пътна мрежа на града.“
2. Отменя ал.10 на чл.11 от Наредба № 4 за дейността по организацията на движението и
дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община
Любимец.
§2. Създава нов Раздел IV със заглавие : Организация на движението и регистрация на ППС
с животинска тяга.
§3. Създава нови членове чл.13а, 13б, 13в, 13г, със следното съдържание :
Чл. 13а (1) Водачите на ППС с животинска тяга могат да се движат по определените в тази
наредба места и периоди от време, само с ППС, които са годни, в изправно състояние и
оборудвани, съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата.
(2) Водачите на ППС с животинска тяга са длъжни да спазват правилата за движение по
пътищата, и да не създават затруднение за движението на МПС.

1

(3) Водачите на ППС с животинска тяга са длъжни 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. 13б (1) Забранява се движение на ППС с животинска тяга по улиците: бул.“Одрин“;
ул.“Отец Паисий“ продължаваща в ул“Ивайловградска“; ул.“Цар Освободител“, ул.“Желязко
Терпешев“; ул.“Граф Игнатиев“; ул. „Христо Ботев“; ул.“Църковна“ от храм „Св Богородица“ до
кръстовище с ул“Ивайловградска“, ул.“Републиканска“ от кръстовище с ул.“Отец Паисий“ до
кръстовището с ул.“Иван Рилски“;
(2) Забранява се движение на ППС с животинска тяга на територията на община Любимец по
републикански, общински и полски пътища за периода:
- от 31.03. до 31.10. от 21.00 часа до 06.00 часа.
- от 31.10. до 31.03. след 17.00 часа до 07.00 часа.
(3) Забранява се управление на ППС с животинска тяга от малолетни водачи по платното за
движение на пътищата, отворени за обществено ползване. Непълнолетни лица могат да управляват
ППС с животинска тяга само ако са придружени от пълнолетно лице.
Чл. 13в (1) Собственик на ППС с животинска тяга е длъжен при участие в движението по
пътищата, да постави два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя
отзад, а през нощта и намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта
добре различима светлина. Светлоотразителите се разполагат симетрично от двете страни на
превозното средство.
(2) Собственик на ППС с животинска тяга е длъжен да постави на странична или на задната
страна, регистрационна табела, указваща населеното място и регистрационния номер,
съответстващ на номер от специален регистър.
(3) Собственик на ППС с животинска тяга е длъжен да го оборудва с престилки за
животинските отпадъци, а животното трябва да има на челото си бял светлоотразител.
(4) Водач на ППС с животинска тяга, който участва в движението се задължава да носи
светлоотразителна жилетка и издадения му по реда на настоящата наредба регистрационен талон.
Чл. 13г (1) Собствениците на ППС с животинска тяга в гр.Любимец са длъжни в седемдневен
срок от придобиването им да ги регистрират в общината, подавайки заявление по утвърден
образец /Приложение №1/ до Кмета на Община Любимец.
(2) Кметът на Община Любимец със заповед определя Длъжностно лице, което поддържа
регистъра, вписва данните за собственика и за ППС в него по образец /приложение №2/, и изготвя
регистрационен талон.
(3) На собственика на вписаното в регистъра ППС се издава регистрационен талон
/приложение№3/ и регистрационна табела по образец /приложение №4/, след заплащане на такса в
размер на 20,00 лв.
(4) При получаване на реквизитите по ал.4, собственикът представя Декларация /Приложение
№5/, че ППС е приведено в съответствие с изискванията на тази Наредба.
(5) При промяна на обстоятелствата вписани в регистъра, собственикът е длъжен в тридневен
срок да подаде заявление за вписване на променените обстоятелства, като прилага и нова
Декларация .
(6) След вписване на промяната, на собственика се издава нов регистрационен талон със
същия номер.
(7) При спиране от движение на ППС с животинска тяга собственикът е длъжен в тридневен
срок от спирането да върне регистрационния талон и табелата на длъжностното лице за
заличаване от регистъра.
(8) При изгубване или похабяване на регистрационната табела и/или регистрационния талон
се издават нови по реда на чл. 13г от Наредбата.
(9) При промяна на собствеността на ППС с животинска тяга, за новия собственик възникват
задълженията по ал.1 до ал.8.
§4. Раздел IV става Раздел V:
РАЗДЕЛ V
АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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§5. Изменя съдържанието на чл.15, като следва:
извършилите се наказват с глоба от 50 до 200 лв.

За нарушение на чл. 7, ал.1 и ал.2,

§6. Изменя съдържанието на чл.16,както следва:
Чл.16 За установени нарушения на тази Наредба, лицата извършили или допуснали
нарушението се наказват с глоба в размер до 1000 лв., ако за констатираното нарушение не е
предвидено в закон друго наказание.
§7. Изменя съдържанието на чл.17, ал.1, както следва:
Чл.17, ал.1 При нарушения по тази наредба, които са установени в момента на извършването
им, на мястото на нарушението, за които е предвидена глоба до 50 лв. на извършителя може да
бъде наложена глоба с фиш. Издаденият фиш трябва да съдържа: данни за длъжностното лице,
издало фиша, за самоличността на нарушителя, за мястото и времето на нарушението, за
нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил
глобата и от нарушителя, когато е съгласен с наложената глоба. Доброволно се счита плащане,
извършено в седем дневен срок от датата на издаването на фиша.
§8. Създава нов чл. 18, със следния текст:
Чл.18. За установените нарушения по раздел ІV - организация на движението и регистрацията
на ППС с животинска тяга на тази наредба, лицата извършили или допуснали нарушението се
наказват с глоба в размер на:
1. за нарушения по чл. 13б
2. за нарушения по чл. 13в
3. за нарушения по чл. 13г

20,00 лв.
20,00 лв.
50,00 лв.

§9. Приема Приложение №1 към чл. 13г, ал.1, със следното съдържание :
Приложение №1 (към чл. 13г, ал.1)
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за наличие на пътно превозно средство с животинска тяга
от.....................................................................................................................................................
/ име, презиме, фамилия /
ЕГН...................................... с постоянен адрес на местоживеене гр./с.....................................,
община Любимец, ул..................................................№.......тел......................................................
Долуподписаният заявявам, че съм собственик на ..........бр. пътно превозно средство с
животинска тяга в гр./с................................................................................................................
........................................................................................................................................................
/ платформа; каруца - конска, магарешка, волска или друг вид, с бр. колела …. /
............2…. г.
Заявител....................
§10. Приема Приложение №2 към чл. 13г , ал. 2, със следното съдържание :
Приложение №2 (към чл. 13г , ал. 2)
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РЕГИСТЪР
НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Р
Дата на
Собстве
Адрес
ег.№ регистрацията ност,
собственика
собствено,
бащино
и
с..........Ул.
фамилно
.....№......
име
на
собственика

1

2

3

4

на

Вид на
Промени
забел
пътното
в
ежка
превозно регистрацията
средство /смяна
на
/платформа, адрес, вид на
каруцапревозното
конска,
средство и др.
волска
и
др./
5
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§11. Приема Приложение №3 към чл. 13г, ал. 3, със следното съдържание :
Приложение №3 (към чл. 13г, ал. 3)
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН
НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
лице на талона
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
Населено място:............................
Регистрационен
талон
на
пътно
превозно средство с животинска тяга
Регистрационен №.........../......20.....г.

гръб на талона
Вид на ППС:.........................;
/платформа; каруца - конска, магарешка,
волска или друга и др./
Цвят……….……..…..
Размери …………….;
Брой колела ………….;
Собственик:...........................................
................................................................
/собствено, бащино и фамилно име/
Адрес:/с./...........................................
Ул..........................................№..........
Извършил регистрацията........................
/собствено и фамилно име/
подпис и печат

§12. Приема Приложение №4 към чл. 13г, ал.3, със следното съдържание :
Приложение №4 (към чл. 13г, ал.3)
РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА
НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
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ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
ГР. ЛЮБИМЕЦ
РЕГ. № 000

§13. Приема Приложение №5 към чл. 13г, ал. 4, със следното съдържание
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 13г, ал. 4 от Наредба № 4
(за обстоятелствата по чл. 13в от Наредбата)
Долуподписаният/-ата __________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН _____________, лична карта №_________________, издадена на ________________
от МВР - гр. _______________, адрес: __________________________________________
(постоянен адрес)
притежаващ Регистрационен талон №............
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
1. Регистрираното под №...................................... пътно превозно средство
..............................................................................................................................................
/ вид на превозното средство/
е оборудвано съгласно изискванията на Наредбата, а именно:
- има два бели/жълти светлоотразителя отпред;
- има два червени светлоотразителя отзад;
- има светлоотразител на челото на животното;
- има светещо тяло за движение през нощта;
- има осигурена престилка за животинските отпадъци;
- водачът има светлоотразителна жилетка;
2. Ще полагам необходимите грижи регистрационният номер да бъде ясно различим и четлив.
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
регистрационния талон в община Любимец.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
____________
(дата)

г.

ДЕКЛАРАТОР:_______________
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§14. Допълва §5 в преходните и заключителни разпоредби със следния текст:
След текста „взето с Протокол № 15/30.11.2016 г.“ се добавя текста „Решение №............... по
Протокол №........“ ……………………..
§15. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §6 със следния текст:
§6. В едномесечен срок от влизане в сила на измененията и допълненията на Наредба № 4 за
дейността по организацията на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и
пешеходците на територията на Община Любимец., приети с Решение № ……. По Протокол №
……….. собствениците на вече притежавани ППС с животинска тяга са длъжни да ги регистрират.
След изтичането на този срок ще бъде търсена административна отговорност на собствениците за
неизпълнение разпоредбите на чл. 13б, чл.13в, чл.13г от Наредбата.
§16. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §7 със следния текст:
§7. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативни
актове с по-висока юридическа степен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/М.Станкова/
МС/МФ

6

