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Относно: ПОКАНА ЗА „ПРАЗНИК на ГЕОДЕЗИСТА”  

 

Традиционният празник на геодезистите в България ще се проведе на 30 януари в 
хотел „Планета”, к.к. Слънчев бряг. 
 
Празникът се организира от Асоциацията на геодезическите фирми, а фирма 
NAVITEQ е основен спонсор на забавната програма. 
 
Арената за празнична изява е подчертано луксозна – 5 звезди, в пълно съответствие 
с положения от гилдията труд през изминалата година.  
 
Денят ще бъде натоварен и с работа – провежда се Общо събрание на КИГ.  
Всички предпоставки за „сплотяване на колектива” са налице - приятна обстановка, 
добра кухня, забавление и томбола с много награди.  

Програма 
 

30.01.2009 г. 
 

к.к. Слънчев бряг, хотел “Планета” 

11,30 – 20,00 ч.   –   Регистрация в хотела. 
13,00 – 14,00 ч.   –   Регистриране на участниците в Общото събрание на КИГ. 
14,00 – 17,30 ч.   –   Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия. 
18,00 – 19,00 ч.   –   Открито събрание на Асоциация на геодезическите фирми  
                                (конферентна зала на х-л “Планета”), с дневен ред: 



Кратък отчет за дейността на АГФ през 2008 г. 

Среща – разговор с присъствуващите официални гости на АГФ. 

Избор на място за провеждане Празник на геодезиста 2010 г. 
 
19,30 - 20,00 ч.   –  Въвод в ресторанта на х-л”Планета” 
20,00 - 20.30 ч.  –  Тържествено откриване на празника – приветствия от VIP гости 
20,30 - 22,00 ч.  –  Забавна програма – представена от „негеодезисти”   
след  22,00  ч.   –  Волна програма с академична насоченост – изследване влиянието 
на танцовите движения върху пространствената ориентация на              
геодезическата гилдия. 
         
Научен ръководител – «DJ GEODENS».              
 
 
Заявки за участие се правят в срок до 29.01.2009 г. по един от следните начини: 
•    в офиса на „Асоциация на геодезическите фирми” (АГФ), гр. София 1618, бул. 
«Цар Борис ІІІ» № 215 (сградата на „Геопланпроект”), ет. 10, ст. 13;  

•    на телефон (02) 955 98 43 ; GSM +359898 650 409, GSM +359898 
650 410 или GSM +359888 381 979;  
•    на Е-mail: agf@abv.bg или mnastev@gmail.com     
 
За повече информация: 
ВЕСЕЛА НАСТЕВА – тел. (02) 955 98 43; e-mail:agf@abv.bg; GSM 0898 650 409. 
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Кратка информация за NAVITEQ: 

NAVITEQ e търговската марка на Ес Би Груп ЕАД, под която се предлагат услуги, 
продукти и решения за прецизно определяне на местоположение, управление на 
автопарк, персонална и автонавигация, цифрови географски данни. 
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