
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”
гр.СОФИЯ 1303, бул.”Ал.Стамболийски”№62,тел.9814364, ф.9870794

ДО
КМЕТ НА РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”

ЗАЯВЛЕНИЕ
за установяване на нарушение по чл. 57 от ЗУЕС

от ……………………………………………………………………………………………….

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

     ……………………………………………………………………………………………….
(Председател на Управителния съвет/Управител, Контролен съвет/Контрольор на етажна собственост и

двама собственици/ползватели)

в сграда/вход, с рег. № …………………… в Регистъра на сградите в режим на етажна
собственост намиращ се в гр. София, /ул.  ……………………………..................,
бл.……., вх..……., тел……………………...

УВАЖАЕМA ГОСПОЖО КМЕТ,

В съответствие с чл. 57 от ЗУЕС, Ви предоставям Констативен протокол за
установяване на нарушения на ЗУЕС извършено от
…………………………………………………………………………………………………...

/посочват се трите имена на нарушителя/

Към заявлението прилагам:
1. Констативен протокол за установяване на нарушения.
2. Копие от Протокола на Общото събрание, с който е приет Правилника за

вътрешния ред.
3. Копие на приетия от Общото събрание Правилник за вътрешния ред.
4. Копие от Книгата на етажната собственост, в частта относно данните за

нарушителя.

ЗАЯВИТЕЛ/И:
1. Председател на Управителния съвет /Управител
2. Собственик/Ползвател
3. Собственик/Ползвател

ДАТА:         ПОДПИС:



Закон за управление на етажната собственост

Чл. 57. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията се
описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост
няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама
собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето,
извършило нарушението, описание, време и дата на извършеното нарушение.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) В случаите, когато се установяват нарушения,
извършени от член на управителния съвет (управителя), протоколът се съставя от
контролния съвет. Когато в етажната собственост няма избран контролен съвет,
протоколът се съставя от контрольора и двама собственици и/или ползватели.

(3) Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за
председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската или
районната администрация. След съставянето на протокола председателят на
управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или
районната администрация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актът за установяване на нарушението се съставя от
общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от
кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.

(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актовете за установяване на нарушението по чл. 56а се
съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от
областния управител, а наказателните постановления се издават от областния
управител или от оправомощено от него длъжностно лице.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията,
издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
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