
 
 

    

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА  КУБРАТ 

КМЕТСТВО      ________________  

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК ________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга 

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2087)  

 

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 издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично от ЦАО 

 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 електронен адрес……………………………………………………………….. 

Прилагам: 

1. Приходна квитанция за платена административна такса в размер на 25,00 /двадесет и пет/ лв. 

 

 

Дата:  ............................        Заявител: .......................... 
              ден, месец, година                                                                                                                    (подпис) 



 
 

 
 

 

 

 

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.(с) ……………..………………………………..……… обл. ………………....................................... 

ул. ……..……………………………………………………………………………………..…….……….… № ………………….... 

Настоящ адрес: гр.(с) ……………..……………………………………..…… 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) 


