Версия за печат

Международни дейности
Форум на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз на
тема "Данните като основа на цифровото общество"
Меморандум за сътрудничество с Агенцията по кадастъра на
недвижимите имоти на Република Македония
България прие председателството на Постоянната комисия по
кадастър към Европейския съюз за 2018 година
200 години Австрийски кадастър, цифровата революция и поземлената
администрация
Обмяна на опит в областта на геодезията, картографията и кадастъра
в Република Корея
Успешно изпълнение на задачата от АГКК, поставена пред екип
геодезисти на остров Ливингстън
Българският антарктически институт включи в програмата на 24-тата
Българска антарктическа експедиция на о-в Ливингстън възложения
от АГКК проект за провеждане на геодезически измервания и
картографиране на района на българската база в Антарктика
Меморандум за разбирателство между Агенцията по кадастър, имотен
регистър и картографиране на Кралство Нидерландия и Агенция по
геодезия, картография и кадастър
10-тата Конференция на ООН по стандартизация на географските
имена, в периода 31 юли - 9 август 2012 година
Меморандум

за

сътрудничество

с

Корейската

кадастрална

и

геодезическа корпорация
Осмо заседание на Отдела за Източна Европа, Северна и Средна Азия
на Групата на експертите на ООН по стандартизация на географските
имена – 12-17 май 2008 г., София
НАГРАДЕН Е! Проектът за създаване на кадастър и имотен регистър на

Световната банка
Проект по Програма МАТРА на кралство Нидерландия предложен от
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на
геодезията, картографията и кадастъра между МРРБ и МПТМ на
Република Корея.
Pаботната среща по поземлена администрация на страните-членки на
икономическата

комисия

на

Европа

към

ООН,

организирана

от

Агенцията по геодезия, картография и кадастър се проведе на 23-24
април 2009 г. в София
UNECE WORKING PARTY ON LAND ADMINISTRATION Workshop on the
Experiences with Data Management to Improve Land Administration inECE
Countries, SOFIA, BULGARIA 23 – 24 April 2009.....
АГКК

и

НАПИ

започват

спешно

кадастрално

заснемане

на

републиканските пътища
Форум на потребителите на информацията на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
Работната среща на Отдела за Източна Европа, Северна и Средна Азия
на Групата на експертите на ООН по стандартизация на географските
имена се проведе в периода 17-21 май 2010 г. в България– повече.....

