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ПРОГРАМА 

Обучителен модул „Устройство на територията” 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 

Ден първи 

12:00-13:30 Регистрация и обяд. 

13:30 – 14:15 

Представяне на дейността на Националното сдружение на общините 

в Р България и проекта.  

Запознаване на участниците (визитка). 

Европейски политики и регламенти в областта на устройството на 

територията. 

14:15 – 14:30 Почивка (проветряване на залата). 

14:30 – 15:15 
Европейски политики и регламенти в областта на устройството на 

територията. 

15:15 – 15:45 
Актуални промени в Закона за устройство на територията, Закона за 

регионалното развитие и подзаконовата нормативна уредба.  

15:45 – 16:00 Кафе пауза 

16:00 – 16:45 
Актуални промени в Закона за устройство на територията, Закона за 

регионалното развитие и подзаконовата нормативна уредба. 

16:45 – 17:00 Почивка (проветряване на залата). 

17:00 – 17:45 
Кадастрална карта и регистри. Правомощия и задължения на 

общините по Закона за кадастъра и имотния регистър. 

19:00 Вечеря 

Ден втори 

09:00 – 09:45 
Кадастрална карта и регистри. Правомощия и задължения на 

общините по Закона за кадастъра и имотния регистър. 

09:45 – 10:00 Почивка (проветряване на залата). 

10:00 – 10:45 
Електронни административни услуги по устройство на територията. 

Дигитализация на инвестиционния процес.  

10:45 – 11:00 Кафе пауза 

11:00 – 11:45 
Електронни административни услуги по устройство на територията. 

Дигитализация на инвестиционния процес. 

11:45 – 12:00 Почивка (проветряване на залата). 

http://www.eufunds.bg/


                                                                                 

Този документ е създаден съгласно Административен договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, проект „Повишаване на 
знанията, уменията и квалификацията на общинските служители,, за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд.  

www.eufunds.bg 

 

12:00 – 12:45 

Общите устройствени планове на общините (ОУПО) и подробните 

устройствени планове (ПУП) като инструменти за провеждане на 

общинските политики. Създаване, съгласуване, обявяване, 

одобряване и изменение на ОУП и ПУП. 

12:45 – 14:00 Обяд 

14:00 – 14:45 

Общите устройствени планове на общините (ОУПО) и подробните 

устройствени планове (ПУП) като инструменти за провеждане на 

общинските политики. Създаване, съгласуване, обявяване, 

одобряване и изменение на ОУП и ПУП. 

14:45 – 15:00 Почивка (проветряване на залата). 

15:00 – 15:45 

Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и 

разрешаване на строителството. Разрешения за  поставяне на 

преместваеми обекти. 

15:45 – 16:00 Кафе пауза 

 

16:00 – 16:45 

Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и 

разрешаване на строителството. Разрешения за  поставяне на 

преместваеми обекти. 

16:45 – 17:00 Почивка (проветряване на залата). 

17:00 – 17:45 

Ограничителни изисквания на специализираното законодателство 

при разрешаване на строителството - Закон за културното наследство, 

Закон за опазване на земеделските земи, Закон за опазване на околната 

среда и др. 

19:00  Вечеря 

Ден трети 

09:00 – 09:45 

Ограничителни изисквания на специализираното законодателство 

при разрешаване на строителството - Закон за културното наследство, 

Закон за опазване на земеделските земи, Закон за опазване на околната 

среда и др. 

09:45 – 10:00 Почивка (проветряване на залата). 

10:00 – 10:45 
Правомощия на органите по ЗУТ в общините по контрол на 

строителството и премахване на строежи. 

10:45 – 11:00 Кафе пауза 

11:00 – 11:45 
Правомощия на органите по ЗУТ в общините по контрол на 

строителството и премахване на строежи. 

11:45 – 12:00 Почивка (проветряване на залата). 

12:00 – 12:45 

Попълване на анкетни карти за обратна връзка с предложения и 

препоръки за провеждането на обучителния панел.  

Попълване на контролни тестове.  

Връчване на сертификати на успешно завършилите обучението. 
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