
 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕ  

 

Днес, …………..……. 20…...…г. в …….……ч. в гр.………………………, долуподписаните: 

 

1……………………………………………………………………….…………………………………          
(име, презиме, фамилия) 

с ЕГН…………………….… и адрес гр. ……….……...……………………………………….…..,  

ул.……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….№ ………………..….… 

в качеството на (вярното се отбелязва)  

□ управител на етажната собственост 

□ член на управителния съвет 

□ член на контролния съвет  

□ собственик на обект в сградата 

□ ползвател на обект в сградата 

и свидетел на нарушението; 

 

2……………………………………………………………………….…………………………………          
(име, презиме, фамилия) 

с ЕГН…………………….… и адрес гр. ……….……...……………………………………….…..,  

ул. ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….….№ …………………..… 

в качеството на (вярното се отбелязва)  

□ управител на етажната собственост 

□ член на управителния съвет 

□ член на контролния съвет  

□ собственик на обект в сградата 

□ ползвател на обект в сградата 

и свидетел на нарушението; 

 

3……………………………………………………………………….…………………………………          
(име, презиме, фамилия) 

с ЕГН…………………….… и адрес гр. ……….……...……………………………………….…..,  

ул. ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….№ ………………..….… 

в качеството на (вярното се отбелязва)  

□ управител на етажната собственост 

□ член на управителния съвет 

□ член на контролния съвет  

□ собственик на обект в сградата 

□ ползвател на обект в сградата 

и свидетел на нарушението 
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установихме, че на …………………20………г., около …….….ч. лицето 

  

……………………………………………………………………….……………………...……………           
(име, презиме, фамилия) 

с ЕГН………………………… и адрес гр. ……..….……...……….……..………….………………,  

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

което е (вярното се отбелязва)  

□ управител на етажната собственост 

□ член на управителния съвет 

□ член на контролния съвет  

□ собственик на обект в сградата 

□ ползвател на обект в сградата 

е извършил следното нарушение (описание на мястото, нарушението и обстоятелствата, при които е 

извършено): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

с което е нарушил ……………………………………………..…………………… ………………….

                                            
(кои разпоредби от кой нормативен акт са нарушени)

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Обяснения или възражения на нарушителя (ако е направил такива):  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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От нарушението са претърпели вреди (ако има такива):  

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

        
(посочват се трите имена, точния адрес и ЕГН на пострадалите и какви имуществени вреди са претърпели)

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Приложение:………………………………………………………………………………….…………

                                   
(описаниe на доказателствата-документи, снимков материал и др.)

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Свидетел 1: …………..………../…………………………………………………………………….  / 

                                 
(подпис)                                                                                                        (име и фамилия)

 

Свидетел 2: …………..………../…………………………………………………………………….  / 

                                 
(подпис)                                                                                                        (име и фамилия)

 

Свидетел 3: …………..………../…………………………………………………………………….  / 

                                 
(подпис)                                                                                                        (име и фамилия)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

РАЗПИСКА ЗА ВРЪЧВАНЕ 

Днес, ……………….20……г.,  

 

подписаният……………………………………………………………………….……………………           
(име, презиме, фамилия) 

удостоверявам, че получих копие от настоящия констативен протокол.                                     

                                                                         подпис: ……………….. 

 

 

Нарушителят отказва да получи констативния протокол пред свидетел: 

 

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

     
(име, презиме, фамилия)

 

с ЕГН …………………………..и адрес ……………………………………………………………….  

……………………………….………………..… дата: ………………….…. подпис: ……………….  

Констативният протокол се състави в три еднообразни екземпляра, от които един за управителя 

на етажната собственост или за собствениците, участвали в съставянето му, един за нарушителя  

и един за общинската или районната администрация. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Наказателен кодекс 

Чл. 313. Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, 

изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет 

се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с 

лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева. 

 (3) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който потвърди неистина или затаи истина в 

частен документ или съобщение, изпратено по електронен път, в които по изрична разпоредба на закон, 

указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и 

употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления. 
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