Приложение № 11
към чл. 50
А К Т
за установяване на нарушение по Закона за геодезията и картографията

Днес................20.........г. подписаният.........................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
на длъжност.............................................при СГКК..........................................в присъствието на
следните свидетели:
1........................................................................................................................................................................
(ЕГН, трите имена по документ за самоличност и дом.адрес; посочва се какъв е свидетелят
очевидец, присъствувал при установяване на нарушението или при съставяне на акта)
2...................................................................................................................................................................
(ЕГН, трите имена по документ за самоличност и дом.адрес; посочва се какъв е свидетелят
очевидец, присъствувал при установяване на нарушението или при съставяне на акта) съставих
настоящия акт против ...................................................................................................................................
(ЕГН, име, презиме и фамилия)
род. в гр.(с).......................................................област...................................................,
живущ
в
гр.(с.).................................................област..................................................,
ул....................................................................... №.......................................
на длъжност ............................................................................................................................................
(посочва се какво работи, къде и адрес на местопребиваване)
за това, че на........................ 20 .........г. около................... часа в гр.(с.) землището на ........................
..........................................................................................................................................................................
(описва се нарушението и обстоятелствата при които е извършено)
с което е нарушил разпоредбите на чл. 33 от Закона за геодезията и картоиграфията и чл.48 от
Наредбата за геодезическите мрежи с местно предназначение.
..........................................................................................................................................................................
(описват се законните разпоредби, които са нарушени)
От нарушението са настъпили имуществени вреди...........................................................................
..........................................................................................................................................................................
(посочват се какви вреди са причинени)
Като доказателство прилагам Констативен протокол №........................ от .............20 г. съставен от
Общинска администрация- .................................................................................................
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:
..........................................................................................................................................................................
(попълва се от нарушителя)
Съставил акта:
........................................
(подпис)

Нарушител :
........................................
(дата и подпис на акта от нарушителя)

Свидетели:
1. .............................................................................................................. - ............................................
2. .............................................................................................................. - ............................................
Забележка: Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел.
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ - .........................................
(трите имена и точния адрес на свидетеля по документ за самоличност)
(подпис)
Този акт се състави в четири екземпляра – по един за общината, АГКК, съставителя и нарушителя.
РАЗПИСКА
Подписаният .............................................................................................................................................
(трите имена на нарушителя)
получих екземпляр на акта. Уведомявам, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни
обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса да посочвам новите.
........................................................... - .....................................................................................................
(подпис)
(дата на получаване препис на акта)

Чл. 52 (1) Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв., ако по друг закон не подлежи на по-тежко
наказание, лице, което унищожи, повреди или премести геодезически знак или наруши режима на
използването му, установен със сервитутна зона.
(2) На юридическо лице или едноличен търговец, извършили нарушение по ал. 1, се налага
имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.
(3) Глобата по ал. 1, съответно имуществената санкция по ал. 2, не се налага, ако
нарушителят в срок един месец от нарушението по ал. 1 и 2 възстанови със собствени средства
геодезическия знак или съоръжението.
Чл. 56. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на длъжностни лица,
определени съответно от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и от
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) Наказателните постановления се издават съответно от министъра на отбраната,
министъра на вътрешните работи и от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.

