
2087 – Регистрация на пътно превозно средство (ППС) с животинска тяга съгласно 

чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 „Административен център” – в сградата на Община Сърница, ул. „Свобода” №20, 

тел. 03547/2266, 0889/241299, e-mail: obshtina@sarnitsa.bg ; Работно време: 08:00 – 

17:00 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Дирекция „Административно обслужване и местно развитие“, Главен специалист 

„Земеделие, гори и екология“ 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Закон за движение по пътищата – чл. 167, ал. 2, т. 4 

 

Необходими документи и процедури: 

 Заявление за регистрация на пътно превозно средство (ППС) с животинска тяга 

съгласно чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /по образец/; 

 Документ за платена такса. 

 

Такса на административната услуга: 

 За първоначална регистрация на ППС с животинска тяга - 15 лв.; 

 За последваща регистрация на ППС с животинска тяга - 15 лв.; 

 За издаване на нов талон при вече извършена регистрация - 5 лв.; 

 За издаване на нова регистрационна табела при вече извършена регистрация - 10 

лв. 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 14 дневен срок от подаване на заявлението. 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 

 Безсрочен. 
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ДО 

КМЕТА НА  

ОБЩИНА СЪРНИЦА 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за регистрация на пътно превозно средство (ППС) с животинска тяга съгласно чл.167, ал.2, 

т.4 от Закона за движение по пътищата 
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2087) 

 
 

От .................................................................................................................................................................. , 

(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице) 

ЕГН/ЕИК ...................................................................................., постоянен/настоящ адрес или адрес на 

управление на юридическото лице: гр./с. .................................................., община ................................, 

област ................................................., ул. (ж.к.) ........................................................................................., 

тел.: ........................................................., електронна поща …………………………................................ 

Упълномощено лице/ придружител …........................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

(трите имена на придружителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното ............................................................................................................................. 

 Желая ППС с животинска тяга да бъде регистрирано и вписано в регистъра на ППС с 

животинска тяга на Община Сърница, както и да получа регистрационна табела и регистрационен 

талон за ППС-то. 

 С настоящото заявление посочвам, че са ми известни изискванията на чл.71, ал.1 от Закона 

за движение по пътищата и чл.15 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, 

касаещи оборудването на ППС с животинска тяга и изискванията за регистрация, отчет, контрол, 

правила за движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с 

животинска тяга на територията на Община Сърница. 

Притежавам ППС с животинска тяга вид: ……………………………………………………………….. 

                                             (конска, магарешка, волска каруца, платформа или друг вид, който се описва подробно) 

Притежаваното от мен превозно средство е с размери: 

 Разстояние между осите на колелата: ……………………………………………………………; 

 Вътрешно разстояние между колелата: ………………………………………………………….; 

 Дължина и ширина на дъното на каросерията: ………………………………………………….; 

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

                                                                                            (извършвани дейности и услуги, вид на превозните товари) 

Превозното средство е придобито чрез ………………………………………………………………….. 

                                                     (посочва се вида на правната сделка – покупко-продажба, дарение, замяна и др.) 

през ………………………. година от лицето ……………………………………………………………. 

(посочват се трите имена и постоянния адрес на предишния собственик) 
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Прилагам следните документи: 

1. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път. 

 Плащането е извършено по електронен път  

За извършване на плащания по банков път: 

Обслужваща банка:  INTERNATIONAL ASSET BANK - гр.Сърница 

Банкова сметка : BG23IABG74918427098200, BIC: IABGBGSF 

вид плащане 448007- такса за административни услуги 

(отбележете със знак , когато плащането е извършено по електронен път). 

2. Други………………………………………………………………………………………………… 

Такса: чл.36, т.1, чл.36, т.2, чл.36, т.3, чл.36, т.4 от Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница; 

 За първоначална регистрация на ППС с животинска тяга - 15 лв.; 

 За последваща регистрация на ППС с животинска тяга - 15 лв.; 

 За издаване на нов талон при вече извършена регистрация - 5 лв.; 

 За издаване на нова регистрационна табела при вече извършена регистрация - 10 лв.  

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично от звеното за административно обслужване. 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:  

.................................................................................................................. .................................................., 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за 

служебни цели.  

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

• като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

• като вътрешна куриерска пратка; 

• като международна препоръчана пощенска пратка. 

По електронен път на електронна поща ........................................................................................ ...... 

 

 

Дата: .......................                                                                     Заявител: ...........................  

   (Подпис) 

 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg

