
 
 Оценки и Партньорство

СЕМИНАР В ПРАГА, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – 
процедура, изисквания, особености

Теми:

 1. Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – общи положения. 

2. Определяне и утвърждаване на площадки за строителство на обекти от техническата инфраструктура, трасета за 
линейни обекти и терени за включване в границите на населените места и селищните образувания.

 3. Промяна на предназначението на земеделски земи в строителните граници на населените места или селищните 
образувания. 

4. Промяна на предназначението на земеделски земи за собствени неземеделски нужди. 

5. Промяна на предназначението на земеделски земи – собственост на физически или юридически лица, за държавни и 
общински нужди.

6. Промяна на предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство. 

Пътуване с комфортен автобус Mercedes Benz, Sprinter 2016, който ще бъде на разположение за транспорт на групата в Прага, по 
време на програмата.

Групата е до 16 лица!

Цена за участие:  890 лв. с ДДС. 

В цената влизат: транспорт София-Прага-София и по време на програмата на семинара в Прага. Три нощувки със закуска в хотел 
B&B Hotel, провеждане на семинара в хотела, чай/кафе по време на обучението. Материали за семинара, презентация на лектора, 
поименни сертификати. Информационно и екскурзоводско обслужване на български език през цялото време, представител на 
организаторите, придружаващ групата по време на целия престой. Медицинска застраховка.

Цетата не включва таксите за музеите, за Зоологическата градина и посещението на атрактивен чешки ресторант.

Краен срок да заявите участие и да внесете 50% /или цялата/ сума, до 19.09.2019 !

Краен срок за внасяне на окончателната сума: 1.10.2019.

Таксата може да се заплати по банков път или в брой, в офиса на Оценки и партньорство ООД, София, ул. Дунав 36, след обаждане по 
телефона.

Б. сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД

Програма: 

11.10.2019  

Тръгване от София - 11:00 ч . офис 109, МЕТРО  на Автогара „Сердика“, София. Спиране на 2-3 часа по желание. 

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: 11.10.2019-16.10.2019, 6 дни, три нощувки 

Място: B&B Hotel Prague-City, Център на Прага, Address: Prvního pluku 29, 186 00 Prague, www.hotelbb.cz 

Лектор: инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД

www.ocenki.eu



12.10.2019 

Пристигане в Прага преди обяд, около 8 часа, автогара Флоренс /до хотела/.

Преди обяд - пешеходна обиколка на центъра на Прага с информационно обслужване на български език.  
Площад Република, Чудотворната статуя на Св. Тадей в храма „Св. Йозеф“, Обществения Дом /Obecní dům/, най-представителната 
сграда на чешкия сецесион с фрески от Алфонс Муха, Прашна брана /Барутната кула/, Къщата на Черната Мадона /Експозиция 
Чешки Кубизъм/, Choco Topia-експозиция на уникален ръчно направен шоколад и Музея на  шоколада, Старото кметство с 
Астрономичния часовник,  Катедралата Дева Мария пред Тин от  XIVв., паметника на Ян Хус, Пражката Опера, Еврейските 
гробища, Пинкасовата синагога-музей, Староновата синегога, улица Парижка с марките на луксозния пазар и уникална 
архитектура в стил сецесион, Площад Св. Вацлав, Катедралата от XIVв. „Дева Мария Снежна“, Уникалната градина, скрита между 
сградите „На Пшикупе“, Въртящата се 10 метрова скулптура на Главата на Кафка, Народния театър.

По време на обиколката ще бъдат посочени местата с вкусна чешка кухня. Ще се видят магазините, от които може да се пазарува 
в свободното време, шопинг центровете „Паладиум“, „Котва“ и др., в близост до хотела.

14:00 ч, настаняване в хотела.

След обяд: свободно време или възможност да се разгледа Музея на шоколада, Музея Алфонс Муха, или Историческия музей на 
площада Св.Вацлав /природонаучен/.

13.10.2019 

Закуска. 

Провеждане на семинара в хотела. 

След обяд: посещение на Замъка Храдчани с автобуса на екскурзията. Посещение на Замъка, днес Президентство, Катедралата 
Св.Вит, градината при Манастира на Капуцините в Прага, и центърът „Лорето“ с чудотворната Черна Мадона и уникална 
музикална камбанария, Кралската градина, Улицата на Алхимиците, Площадът на Мала страна, Църквата на чудотворното Чешко 
Дете-Исус, Врбовската градина-музей, Градините Валенщайн, Карлов мост, Карловата улица. 

Вечеря в атрактивен чешки ресторант.

14.10.2019 
Закуска. 

Преди обяд: Посещение на Вишехрад, катедралата Св. Петър и Павел, разходка около крепостната стена с екскурзоводска 
беседа.

След обяд: свободно време или разходка в Мала Страна, разглеждане на Църквата на Рицарите на червения кръст, „Дева Мария 
под Кръста“, Площадът с паметната плоча където е живял Моцарт, стената на Джон Ленън, комплекса Кампа, Галерията за модерно 
изкуство-двора със скулптури, Танцуващата къща, Музеят „Лидице“ в православната катедрала Св. Кирил и Методий и др.

15.10.2019  

Закуска. Посещение на Пражкия зоопарк с автобуса на екскурзията, който е сред най-добрите зоологически градини в света.

14.00 ч. отпътуване от Прага 

16.10.2019 

Пристигане в София преди обяд на автогара „Сердика“.

Партньор в организацията на семинара е METRO EURO CZ s.f.o.

Цени на музеите:
Замъка Храдчани /Включва Катедралата Св. Вит, Двореца, Злата уличка, църквата Св. Иржи и др./ - 350 крони, около 15 EUR. 

Музей на Шоколада - 150 крони, около 6 EUR .

Посещение на кулата на Старото кметство -150 крони, около 6 EUR 

Музеят Алфонс Муха - 150 крони, около 6 EUR 

Експозиция Чешки Кубизъм - 150 крони, около 6 EUR 

Център Лорето с Черната Мадона - 150 крони, около 6 EUR 

Врбовската градина - шедьовър на бароковата ландшафтна архитектура от 17 век, изградена стъпаловидно и скрита между 
околните сгради - 70 крони - около 3 EUR. 

Чешки ресторант, основно ястие и 2 бири – до 40 лв. 

Зоологическа градина - 200 крони - около 8 EUR.

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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