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СЕМИНАР: 
Географски информационни системи в услуга  

на оценителската дейност 

 
Дата:    1 февруари 2022 г., вторник  
Присъствие:  online 

13:15 - 13:30ч.   Регистрация 
13:30 - 15:30ч. • Кадастър 

• Регулация 

• План за застрояване 

• Общ устройствен план ОУП 

• Параметри на УПИ 

• Източници на информация, необходими за 
качествено изпълнение на оценителската услуга  

• Демонстрация на работещи информационни 
системи в областта на недвижимите имоти 

Александър Лазаров, МАПЕКС 
 

15:30 – 15:45ч. Почивка 
 

15:45 - 16:30ч. Обсъждане на казуси от практиката и професионална 
дискусия с участието на: 

 
Александър Лазаров, Бистра Бонева, Румен Михайлов, 
Петър Савов, Венета Желева, Веселина Генева и др. 
 
Въпроси на публиката 
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CPD / ППР часове   4 часа, формално  
Такса участие 60 лв. – редовна такса, 48 лв. – такса за REV оценители и 

за повече от 2 участници от компания 
Банкова сметка*   IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN) - Алианц банк 

Бенефициент – Сдружение Камара на професионалните 
оценители 

 
*Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното, а при повече от един 
участник, моля, изпратете мейл със списъка на всички участници, заедно с платежното на 
office@kpo.bg Фактури ще ви бъдат издадени след постъпване на плащането. 
 
В дните преди събитието ще получите необходимите материали за Вашата подготовка в линк 
и/или по електронна поща. 
Форма за индивидуална регистрация на всеки участник - ТУК (проследете връзката)  
За информация може да се свържете с Весела Семова, Изпълнителен секретар на КПО - 
телефон 0885 322 380. 
 

 

Александър ЛАЗАРОВ  

 

 

Александър Лазаров е един от най-добрите български 
специалисти в областта на геодезията и кадастъра с дългогодишен 
опит в управлението на компании и български институции. Като 
изпълнителен директор в Мапекс АД, г-н Лазаров отговаря за 
стратегическото и оперативно управление на компанията, 
включително и за инвестициите в нови технологични компании и 
решения за различни сектори на икономиката. Преди да поеме 
ръководството на Мапекс АД, г-н Лазаров ръководи компании в 
областта на геодезията и информационните технологии. 
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