
 
 Оценки и Партньорство

НОВО! 
Семинар: Административнопроизводствени правила /процедури/ по ЗУТ за издаване на 
административни актове по Устройство на територията

Програма:

            1. Нормативна уредба по ЗУТ, приложими правила от  АПК.               

          - Административно производство за издаване на общи и подробни устройствени планове – образуване, 
възлагане, изработване, съгласуване и приемане на ОУП и ПУП.

         - Процедури за изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти.

         - Правила за издаване на разрешение за строеж и на акт за узаконяване на строеж.

         - Административнопроизводствени правила за издаване на заповеди относно незаконни строежи.

         - Значение на процедурите за законосъобразността на акта.

         2. Съдебна практика по ЗУТ.

Лектор: Савин Ковачев – 2003–2009 – Замeстник-министър на регионалното развитие и благоустройството. От 10.05.2008 също и 
ръководител /РАО/ на Изпълнителна агенция по ФАР към МРРБ. От 2011 – Председател на Съвета на директорите на „Промишлено 
строителство–Холдинг“ София. От 01.09.2013 – Съветник на Министъра на инвестиционното проектиране. 

Участниците получават:  Сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата и материали по програмата на 
семинара, подготвени от лектора.

По време на семинара, присъстващите могат да обсъдят заедно с лектора практически казуси и да получат консултация по важни 
проблеми. Предварително могат да се задават въпроси на имейл: office@ocenki.eu

Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 на обяд. 
Може да заявите участие през сайта, по имейл или телефон и да внесете таксата в деня на курса в залата, след предварителното 
записване.

Цена: 170 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за повече представители от една организация, цената 
е с отстъпка – 10 % /153 лв. с ДДС/.

В цената е включена кафе-пауза, безалкохолни напитки, материали за семинара. 

Банкова сметка: IBAN BG58 UNCR76301037213212 UNCRBGSF УниКредит Булбанк АД,  
„Оценки и партньорство” ООД. 

Контакти и записване: София, ул. ”Дунав” 36, ет. 1, офис 3, 
тел. 02/983 58 58, GSM 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com
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Дата на провеждане: 24.04.2015, 9.30-13.00

Място: София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център

Лектори:  адв. Савин Ковачев

www.ocenki.eu


