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СЕМИНАР: 
ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА 

ЗУТ /Закон за устройство на територията/ 

 
 

Дата:    11 ноември 2021 г., четвъртък  
Присъствие:  online 

 
12:45 - 13:00ч.   

 
Регистрация 
 

13:00 - 15:00ч. • Видове застрояване в поземлените имоти – сгради, 
постройки и съоръжения. Основно и допълващо 
застрояване. 

• Сгради на основното застрояване. Жилищни и 
нежилищни сгради и изискванията към тях.  

• Постройки на допълващото застрояване – видове и 
статут. 

• Проблеми на паркирането и гарирането в 
поземлените имоти. Статут на гаражите и 
паркоместата. 

• Временно строителство 
Савин КОВАЧЕВ 
 
Въпроси и отговори  

 
15:00 – 15:15ч. Почивка 
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15:15 - 17:00ч. • Преместваеми обекти – статут и новости след 
промените през 2021 г.  

• Основни и текущи ремонти в различните видове 
обекти. Преустройство и промяна на 
предназначението с и без извършване на СМР. 

• Правни и технически проблеми, свързани със 
съсобствеността и етажната собственост в имотите и 
строежите в тях 

• Новото в статута на ателиетата – сравнителен анализ 
на жилищата и ателиетата 

 
Савин КОВАЧЕВ 
 
Въпроси и отговори  

 
  

CPD / ППР часове   4 часа, формално  

Такса участие 60 лв. – редовна такса, 48 лв. – такса за REV оценители  
Банкова сметка*   IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN) - Алианц банк 

Бенефициент – Сдружение Камара на професионалните 
оценители 

 
*Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното, а при повече от един 
участник, моля, изпратете мейл със списъка на всички участници, заедно с платежното на 
office@kpo.bg Фактури ще ви бъдат издадени след постъпване на плащането. 
 
В дните преди събитието ще получите необходимите материали за Вашата подготовка в линк 
и/или по електронна поща. 
Форма за индивидуална регистрация на всеки участник - ТУК (проследете връзката)  
За информация може да се свържете с Весела Семова, Изпълнителен секретар на КПО - 
телефон 0885 322 380. 

 

 

  

mailto:office@kpo.bg
https://www.kpo.bg/bg/events
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Савин КОВАЧЕВ  satircho@abv.bg 

Участвал в изработването на проектозаконите за 
местното самоуправление и местната 
администрация, за административно-
териториалното устройство на РБ, за държавната 
и общинската собственост, за устройството на 
територията, за регионалното развитие, за 
концесиите, за устройството на Черноморското 
крайбрежие, за камарата на българските 
строители, за геодезията, картографията и 
кадастъра, за електронните съобщения и др.  
 
Специалист по въпросите на местното 
самоуправление, устройството на територията, 
кадастъра и геодезията, вещно и 
административно право, управление на 

общинската собственост, обучение на общински служители, публична 
администрация, концесии, публично-частни партньорства и др. Преподавал 
дисциплината „Управление на земи и имоти” в УАСГ, както и „Публична 
администрация” в ЮЗУ в Благоевград. Рецензент на списание „Собственост и право“ 
на издателство „Труд и право“. 
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