
 
 Оценки и Партньорство

СЕМИНАР В ПРАГА – КАРЛОВИ ВАРИ, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА БЪДЕЩ ИМОТ.
ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛИТЕ ПРИ ДЕФЕКТ НА СГРАДАТА СЛЕД  
ВЪВЕЖДАНЕТО И В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Програма:

1. Договор за строителство на бъдещ имот.

2. Правна уредба на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

3. Правоотношения в строителния процес – видове договори.

4. Видове гаранционни срокове.

5. Проблеми при реализиране на гаранционната отговорност.

6. Спрямо кого се разпростира гаранционната отговорност.

7. Отговорност на възложителите на строежи за дефекти в сградата след въвеждането и в експлоатация.

Цена: 1320 лв. с ДДС. за едно лице, настанено в двойна стая.

Цена: 1500 лв. с ДДС за лице, настанено в самостоятелна стая.

Цената включва: транспорт София-Прага-София, Прага-Карлови Вари-Прага, хотел - Пражки Храд. Хотел в идеален център на Прага. 
Здравна застраховка за пътуването. Материали за семинара, обучение, поименни сертификати.

ПРОГРАМА - ПЪТУВАНЕ:

18.10.2022

Тръгване от София - 16:00 ч . от  на Автогара „Сердика“, София. Спиране на 2 - 3 часа по желание. 

19.10.2022

Пристигане в Прага преди обяд, ок. 10.00 часа, транспорт до хотела, свободно време, настаняване между 13.00 - 14.00 ч.

14.00 - 15.30 - почивка

15.30 - пешеходна обиколка на центъра на Прага с информационно обслужване на български език. Площад Република, 
Чудотворната статуя на Св. Тадей в храма „Св. Йозеф“, обект-изненада, свързан с българската история, 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/, Музея на  шоколада, Старото кметство с Астрономичния часовник,  Катедралата Дева 
Мария пред Тин от  XIVв., която е послужила за модел на замъка от филмите на „Дисни“. Пражката Опера, Историческия еврейски 
квартал, улица “Парижка” с марките на луксозния пазар и уникална архитектура в стил сецесион, Площад Св. Вацлав, Катедралата от 
XIVв. „Дева Мария Снежна“-най-високата в Прага, уникалната градина във френски стил, между сградите „На Пшикупе“, Въртящата се 
10 метрова скулптура на Главата на Кафка, Народния театър.

Възможност да се разгледа мезея „Алфонс Муха“.

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: 18.10.2019-23.10.2019, 6 дни, три нощувки 

Нощувки в идеален център на Прага: B&B Hotel Prague-City, www.hotelbb.cz  или Ibis Praha Wenceslas Square

Транспорт: луксозен малък бус - до 18 лица; луксозен бус – до 30 лица

Лектор: Петя Цурева – главен юрисконсулт на „Географска Информационна Система - София” ЕООД

www.ocenki.eu
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20.10.2022 С автобуса на екскурзията: посещение на архитектурния комплекс от XVII и XVIIIв. с къщата на Св.Богородица и 
чудотворната Черна Мадона,  уникалната музикална камбанария и експозицията със съкровищата на бароковите златари; градината 
на Чернинския дворец, спечелила световна награда за ландшафна архитектура;

Посещение на Пражки Храд, днес Президентство, Катедралата Св.Вит, Кралската градина, Улицата на Алхимиците, Площадът на Мала 
страна, Църквата на чудотворното Чешко Дете-Исус, Градините Валенщайн, Карлов мост, Карловата улица. 

21.10.2019 Посещение на Карлови Вари с автобуса на екскурзията, пешеходна разходка в старата част:  Колонадите с  минерални 
извори – Мелничната колонада от XIX в., Пазарната колонада от  XIX в, Църквата „Св.Мария Магдалена“, руската църква „Св.Петър и 
Павел“, градския Театър, по желание: Музея на стъклото „Мозер“.

Посещение на чешки ресторант с отлична кухня. 

Екскурзоводско обслужване на български език.

Тръгване от Карлови Вари ок. 18.00ч., връщане в хотела в Прага – 20.30ч.

22.10.2022 До обяд – провеждане на семинара. Напускане на хотела: 12.00ч.

Тръгване от Прага – 13.00ч.

23.10.2022 Пристигане в София преди обяд на автогара „Сердика“.

Краен срок да заявите участие и да внесете таксата: 10.10.2022.

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


