
 
 Оценки и Партньорство

СЕМИНАР:  НОВО!
Актуални въпроси по оспорване на индивидуални административни актове  
по устройство на територията

Теми:

1.  Процесуални предпоставки за допустимост на оспорването на индивидуални административни актове по устройство на 
територията. 

- Характеристики на административния акт.

- Спазване на законоустановените срокове за оспорване.

- Правен интерес от оспорването.

2. Обсъждане на спорни въпроси, съдебна практика и дискусия с участниците в обучението по изложението с предмет : 
предпоставки за допустимост на оспорването на индивидуални административни актове по устройство на територията. 

3.  Основания за оспорване на  индивидуални административни актове по устройство на територията. 
- Липса на компетентност на административния орган.
- Неспазване на законоустановената форма.
- Нарушение на административнопроизводствените правила.
- Материална незаконосъобразност.
- Несъответствие с целта на закона.

4.  Обсъждане на спорни въпроси, съдебна практика и дискусия с предмет : основания за оспорване на  индивидуални 
административни актове по устройство на територията.

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата и презентация по програмата на 
семинара, подготвена от лектора.

По време на обучението, присъстващите могат да обсъдят заедно с лектоите практически казуси и да получат консултация по важни 
проблеми.

На онлайн участниците, по Спиди за сметка на Оценки и партньорство ООД се изпращат: видео-запис на семинара, фактура и 
сертификат.

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. 

Цена: 192 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители от една организация, 
цената е с отстъпка – 174 лв. с ДДС.

Банкова сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, 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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www.ocenki.eu

Дата на провеждане: 16.06.2022, четвъртък, 9.30 – 13.00 ч.

Форма на провеждане: присъствено/онлайн.

Място на провеждане: София, хотел Лайт, ул. Веслец 37

Лектор: 

Стефка Кемалова – съдия във Върховен административен съд, Второ отделение, в което се разглеждат административни дела, 
свързани със Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, и подзаконови актове по тяхното 
прилагане.

Стефка Кемалова притежава 23 годишен юридически стаж, от които 15 години съдийски стаж. От 01.03.2007 г. до 01.02.2017 г. 
е съдия в Административен съд – Пазарджик и е осъществявала съдебен контрол по отношение на административни актове, 
издавани от различни органи и институции на основание разнообразни материални закони, сред които преимущество заемат 
споровете по Закона за устройство на територията. Съдия във Върховния административен съд от 01.02.2017 г., като първоначално 
е разпределена в Първо данъчно отделение, а от 2018 г. е съдия във Второ отделение, в което се разглеждат административни дела, 
свързани със Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, и подзаконови актове по тяхното 
прилагане.


