ПРОГРАМА
ЗА ПРАЗНИКА НА ГЕОДЕЗИСТА
гр. Пловдив 2019 г.
Място на събитието: Парк хотел Санкт Петербург
Дата: 22/03/2019 г.
13:00 - 14:30 Регистриране на участниците в хотела
14:30 - 15:30 Свободно време
Зала „Пълдин“

15:30 - 16:30 Среща на официалните гости с участниците в празника и с представители
на НПО - АГФ, КИИП, КИГ, СГЗБ;
16:30 - 18:00 Презентации на спонсорите на събитието:
1. ТАРАЛАНГ ООД – тема:„Решения на CHC Navigation за масово събиране на данни

2.
3.

4.
5.
6.

в плитки води, по улиците и в големите градове – безпилотни лодки и мобилни
системи за картиране“ ;
ГЕОВАРА ООД – тема:„Решения за геодезия, хидрография и фотограметрия";
ВЕКОМ ГЕО ЕООД – тема:„Веком Гео – 25 години опит и традиции на Балканите.
Представяне на компанията като нов официален дистрибутор на Leica за
България.“
Български Софтуерни технологии ЕООД – тема:„Модул - облак точки в CADIS”;
Аркси ООД – тема:„Програма за пътища“;
СОЛИТЕХ АД - тема:„Trimble - геодезически системи за професионалисти“;

18:00 - 19:30 Свободно време
19:30 - 20:00 Въвод в ресторанта за празнична гала вечеря
20:00 - 02:00 Официална вечеря с водещ и DJ




Водещ: Георги Величков + DJ
Народните изпълнители Валя Балканска, Гайдаря Петър Янев и още
гайдари.
Танцов състав за български народни танци.

Дата: 23/03/2019 г.
8:00 - 10:00 Закуска
10:00 - 10:45 Свободно време
10:45 -12:30 Демонстрации в гребна база Пловдив
- на нови съвременни инструменти и технологии за дистанционни измервания;
– дистанционно управляеми лодки за измерване на водни обеми;
- безпилотни летателни апарати /БЛА/ за геодезическо заснемане;
*Демонстрациите ще се осъществят при наличието на желаещи да вземат участие в самите тях.

Забележки:
*Официалната вечеря ще бъде с участието в нея и на официалните гости на генералната
асамблея на Си Ел Джи по повод „Световния ден на геодезиста“.
*Част от ВИП гостите, които очакваме да потвърдят своето присъствие на празника са:
Инж. Петя Аврамова - Министър на регионалното развитие и благоустройството, Мариана
Николова - Вицепремиер по икономическата и демографската политика, инж. Валентин
Йовев - зам. министър на МРРБ, Васил Велев - председател на УС на АИКБ, инж. Виолета

Коритарова - ИД на АГКК, Весела Тодорова - гл. секретар на АГКК Валери Симеонов - Лидер на
НФСБ и др.;

