ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Уважаеми колеги,
За нас е удоволствие да Ви поканим да вземете
участие в Семинар посветен на
новостите при изграждане и обслужване на
Газови инсталации,
организиран от ROTHENBERGER и “Български
газов център” ЕАД

Регистрация:
5 октомври , От 12.00 часа
Конферентна Зала,
х-л Еуфория, Боровец
Откриване:
От 13.00
Приветствие от ръководството на Асоциация
Природен газ и Ротенбергер Германия

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, фамилия:
...........................................................................

тел.: ………………………………………………….……
Гост-лектори са представители на немската фирма
РОТЕНБЕРГЕР
и
колеги
с
утвърдено
професионално отношение и иновативен подход
при изграждане на газови и отоплителни
инсталации, работодатели и органи за надзор.
В рамките на мероприятието ще представим:
Добри практики и актуални технологични карти на
процеси по изграждане на газопроводни
инсталации;

13.00-14.00
Новости и добри практики при спояване на
газопроводни инсталации,
Представител на Ротенбергер
14.00-15.00
Съвременни техники и технологии при пресови
сглобки за газови, отоплителни и климатични
инсталации
Представител на Ротенбергер,
15.00-15.30 ДИСКУСИЯ

е-mail: ..........................................................................
Заявяване на тема за дискусия:

Заявяване на презентация:
Заглавие:............................................................

и съвременни системи за климатизация, като
ГАЗОВИ ТЕРМОПОМПИ.

15.30-16.10
Проблеми при изграждане и поддържане на
отоплителни и климатични инсталации
Димитър Кюстелев

...........................................................................

Ще оценим високо, ако приемете поканата ни за
участие и подкрепите организаторите в създаване
на традиция да събира на едно място българските
газови експерти, за предоставяне на трибуна за
споделяне на ценен професионален опит и
актуална информация, предоставени от Вашия
авторитет и ерудиция.

16.00-17.00
Газовите термопомпи- съвременните системи
за климатизация на сгради
Димитър Димитров

За ранно записване до 10.09.2018 г,
такса участие: 95 лева/човек

Ротенбергер
Асоциация «Природен газ»
„Български газов център” ЕАД

Такса участие: 125 лева/човек (включва нощувка
05.10.2018 г.)

Дата:

Подпис:

17.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КОМЕНТАРИ
18.00 Коктейл от името на организаторите

Изпращайте на : info@bgc.bg

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Съпредседатели:
Григор Филков,
Председател на УС на “Български
газов център” АД
Александър Митев,
Ротенбергер България

Членове:
д-р Мартин Бояджиев,
МГУ «Св. Иван Рилски»
Мануела Цанова,
Асоциация „Природен газ”

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
България, София 1407
ул. “Филип Кутев” 5
АСОЦИАЦИЯ
„ПРИРОДЕН ГАЗ”

тел: (02) 4283593
тел:
(02) 4283253;
моб: 088 6789867

Internet: www.bgc.bg/
e-mail: info@bgc.bg
secretariat@naturalgas.bg

ПОКАНА

Орг. Секретар:

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИ НА
Николай Найденов
«Български Газов Център» ЕАД

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

д-р Лъчезар Георгиев
Асоциация Природен газ

05 октомври 2018
БОРОВЕЦ

първо съобщение

