КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
София -1000, пл. Славейков N6, ет.2, офис № 13, тел. 02/ 986 47 16,
e-mail: src.ciab@geobiz.net, http://www.ciab-sofia.com/
Съвета на РК София-град и София-област към КНОБ, уведомява членовете си, че поради
проявения интерес към І-вия семинар на тема: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С
ОЦЕНИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНАТА
РЕГИСТРАЦИЯ” семинарът ще бъде проведен отново на 04.12.2010 год.
В програмата:
1. Актуални въпроси на стандартизацията в счетоводството като източник на информация за
нуждите на оценителската дейност – лектор проф. д-р ик. н. Душанов
2. Роля, място и отговорност на независимия оценител при участието му като вещо лице в
гражданското и наказателно съдебно производство – лектор Божидар Кънев
3. Кадастър и имотна регистрация. Кадастрална карта и кадастрални регистри. Имотни
партиди. Информационна система – лектор доц. д-р инж. Георги Андонов.
Внеслите таксата за участие за предходния семинар, но възпрепятствани да присъстват, както
и тези които не са успели да се регистрират за участие поради липса на капацитет в залата за
провеждане на семинара, могат да обявят писменно желанието си да участват във второто
издание на семинара при същите такси за участие, а именно:
Такса за участие: 60 лв. за членовете на Регионална колегия София-град и София-област
90 лв. за членове на КНОБ
120 лв. за други участници
Цената включва: лекции, работни материали, кафе паузи и обяд (сандвич и безалкохолна
напитка)
Моля попълнете приложената в прикачения файл заявка за участие и изпратете до 12.11.2010
г. на e-mail: src.ciab@geobiz.net
При набиране на достатъчен брой участници за второто издание на семинара, те ще бъдат
персонално уведомени за залата на провеждането му.
За повече подробности следете съобщенията на сайта на Регионалната колегия.
Допълнителна информация може да получите от техническия секретар Калоян Панчев на тел.
02/9864716 и Райна Бойдева - отговорник за семинара на GSM:0899 685 441 или в офиса на РК
София-град и София-област на адрес: София 1000, пл. Славейков No 6, ет. 2, офис No 13.

