
Ръководството на „Авиометеоролгичен клуб – България“ има 

удоволствието да покани всички свои членове и техните семейства на: 

Участие: 

• Заявки за участие се приeмат на е-mail: info@aviomet.org  до 15.05.2017 г.   

• Срок за заявки за изнасяне на доклад  по темата на  семинара: 25.05.2017г; 

• Разходите са за сметка на участниците в срещата; 

Общо събрание на АМК 

Семинар “ От научните изследвания в метеорологията до внедряване-

то им в практиката” 

Хотел Рила  
Курортен комплекс Боровец 

 

За хотела: 
Четиризвездният хотел “Рила” е сред най-големите скиорски хотели на Балканския 

полуостров. Хотелът има отлично местоположение – намира се в самото подножие на 

ски пистите и на 200 м от Кабинковия лифт. За повече информация можете да посе-

тите сайта на хотела: http://www.rilaborovets.com  

Цена на база ВВ  

(нощувка със закуска)  

Неделя- четвъртък  Петък и Събота  

Единична стая  63 лв.  73 лв.  

Двойна стая  90 лв.  104 лв.  

Предложената оферта е предварителна, възможно е да има известна промяна в цената 

Настаняване:  
Цената е на стая, на ден, в лева и включва: нощувка със закуска, безплатно ползване на вътре-

шен басейн и джакузи, безплатен безжичен интернет на Лоби Бар, туристически данък, хотелска 

застраховка и 9% ДДС. Хотелът разполага с безплатен открит паркинг при наличие на свободни 

места при пристигане на туристите.  

http://www.rilaborovets.com


14:00-15:00 

Отчетно- изборно събрание на АМК, Конферентен център на хотела  

Дневен ред:  

1. Отчет на Председателя за дейността на клуба през периода 2012 - 2017г.; 

2. Представяне и приемане на годишен финансов отчет; 

3. Избор на Управителен съвет на АМК България 

4. Организационни въпроси.  

Предварителна Програма: 

03.06.2017г. 

12:00-14:00  Пристигане и настаняване в хотел „Рила”, Боровец 

15:00-15:30 

Кафе и дискусии 

15:30-17:30 

Семинар “От научните изследвания в метеорологията до внедряване-

то им в практиката” 

• Очакват се до пет броя презентации, в случай на по– висок интерес  е възмож-

но удължаване на семинара до 18:00 часа. 

• Презентациите трябва да представят новости в областта на анализа и прог-

нозата на времето, методи и технологии за обработка и визуализиране на ме-

теорологична информация, подобряващи работата на звената за прогноза на 

времето; Презентация на дистанционни методи за измерване. 

19:30 Клубна вечер 

04.06.2017г

Работна закуска 

По желание и подходящи условия поход към връх „Мусала“. 


