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 Семинар –дискусия по темите:
1. Проблеми по поддържането на КККР и прилагане на нормативната уредба;
2. Запознаване на участниците за предстоящите възлагания на обществени поръчки от
страна на АГКК и други евентуални възложители.

16:30 – 17:30 Среща на официалните гости с участниците в празника – представители на
НПО - АГФ, КИИП, КИГ, СГЗБ;
17:30 - 18:30 Презентации на спонсорите на събитието
*За участниците в презентациите и темите ще дадем допълнителна информация.

18:30 - 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 и DJ -/с включена увеселителна програма/.

*За участниците в увеселителната програма ще дадем допълнителна информация.

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 за
самите демонстрации.
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 и др.;

