
 Оценки и Партньорство

НОВО! Семинар: 
Авторско право и авторски надзор в инвестиционното проектиране

Програма:

1. Авторско право – същност и съдържание.

2. Договори във връзка с авторското право.

3. Договорът за проектиране и връзката му с авторското право.

4. Авторски надзор.

5. Отговорност и санкции.

6. Актуални изменения в инвестиционното проектиране по ЗУТ.

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 лекторите 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: 190 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за повече представители от една организация, цената 
е с отстъпка – 175 лв. с ДДС. В цената е включена кафе-пауза, безалкохолни напитки, материали за семинара. 

Б. 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, моб.: 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com
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Дата на провеждане:  14 декември, 2016, 9.30-13.00 ч., сряда

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

Лектор: Емилия Александрова - адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Опит като юрисконсулт в отдел „Правен” при ДАГ на СО / 1999 –  2002 /; 

Консултант към Кмета на СО и Главния архитект на София /2002 – 2004/, към Националния Омбудсман на Р. България, /2007- 2010/. 
Консултант към КАБ и КИИП, процесуално представителство пред съд, правно обслужване и консултации на инвеститори, 
архитекти и инженери относно авторски права и надзор, и др.

www.ocenki.eu


