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СЕМИНАР 
Закон за устройство на територията – 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО 

 
 

Дата:    27 май 2021 г., четвъртък  
Присъствие:  online 

12:45 - 13:00ч.   Регистрация 

13:00 - 15:00ч. „Кратък преглед на промените в ЗУТ от началото на 
2021г.“ 
„Договор за проектиране и авторски надзор“ 
„Визи за проектиране“ 
„Общ режим за разрешаване на строителството“ 
Савин КОВАЧЕВ 
 
Въпроси и отговори  

 

15:00 – 15:15ч. Почивка 
15:15 - 17:00ч. „Режим по чл.147, чл. 147а, чл. 151, чл. 154“  

„Разрешението за строеж“  
„Проблеми пред собствениците на имоти, оценителите 
и агенциите за търговия с недвижими имоти, 
предизвикани от промените в чл.148 и чл.178 от ЗУТ“ 

Савин КОВАЧЕВ 
 
Въпроси и отговори, Тест 
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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. 

 

 

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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