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Приложение № 5 
Към чл.11, ал.3 от Наредба за правилата за движение и изискванията, на които трябва да отговарят пътните 

превозни средства с животинска тяга на територията на Община Сърница 

 

 

До 

Кмета на Община Сърница 

  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

По чл.11, ал.3 от Наредба за правилата за движение и изискванията, на които трябва да 

отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община 

Сърница 
 

 

От ........................................................................................................................................................... , 
(посочете трите имена на физическото лице) 

ЕГН ............................................, постоянен адрес: гр./с. ....................................................................., 

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

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

 

Упълномощено лице  

.........................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН ............................................, постоянен/настоящ адрес: гр./с. ......................................................., 

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

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

Пълномощно № ……………….. от …………………………, заверено от ……………………………. 

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

 

В качеството си на представител - ………………………………………… на юридическото лице 

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

ЕИК …………………………….., със седалище и адрес на управление: ……………………………… 

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

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

 А.Регистрираното по № ………………….. от гр./с……………………………. ППС с 

животинска тяга : ………………………………………………………………………………………….. 
(конска, магарешка, волска каруца, платформа или друг вид) 

Е оборудвано съгласно изискванията на чл.19 от Наредба за правилата за движение и 

изискванията, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на 

територията на Община Сърница, а именно: 
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  1.Има монтирани два бели или жълти светлоотразителя отпред и два червени 

светлоотразителя отзад. Светлоотразителите са разположени симетрично от двете страни на 

превозното средство съгласно чл.71, ал.1 от ЗДвП и се поддържат винаги чисти, видими, 

регулирани и в изправност. 

  2.Отзад, в ляво на превозното средство, е поставено светещо тяло (фенер), 

излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. 

  3.ППС с животинска тяга е оборудвано с подопашник (престилка) за събиране на 

животински екскременти. 

  4.Животното има на челото си бял/жълт светлоотразител. 

  5.ППС с животинска тяга има стърчишка, която излиза на не повече от 1 м. от 

превозното средство. 

  6.Водачът на ППС с животинска тяга има светлоотразителна жилетка за движение 

през нощта и при намалена видимост. 

  

 Б.Получената от общината регистрационна табела ще поставям на задната част на ППС с 

животинска тяга и ще следя да е чиста и да не се закрива по какъвто и да е начин. 

  

 В.Известно ми е, че при промяна на собствеността на ППС, смяна на адрес и др. съм 

длъжен за подам заявление за промяна в данните на регистрационния талон в 14-дневен срок от 

настъпване на промяната, а при спиране на ППС от движение да върна табелата и 

регистрационния талон в Общинска администрация Сърница в едномесечен срок. 

 

 

 Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс на Република България. 

 

 

 

Декларатор: ……………………………………………………………………………………………… 
(трите имена на декларатора и подпис) 

 

 

 

Дата: ………………………… 

 

Гр.Сърница 

 

 

 

 

 

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

