
Най-учтиво Ви каним за участие в 

обучение на тема: 
„Неопределеност на измерване при 
вземане на проби“(първи модул) 
„Неопределеност на резултати от 
измервания в областта на аналитичната 
химия“ (втори модул)  
Целта на обучението е специалистите от лаборатории 

за изпитване, калибриране, измерване да се 
запознаят с указанията на международни 
документи на EURACHEM, отнасящи се до 
неопределеност при вземане на проби и при 
провеждане на измервания, изпитвания, 
калибрирания в областта на аналитичната химия.  
Обучението е с практическа насоченост. 
Основната част лекциите и в двата модула 
обхваща разглеждане на практически примери от 
ръководствата: 
 1.EURACHEM - Measurement uncertainty arising 

from sampling, 2007 и NORDTEST TR604 (първи 
модул);  
2. EURACHEM Quantifying Uncertainty in Analytical 
measurement (QUAM), 3-rd edition, 2012, (втори 
модул). 
По време на обучението ще се проведе обсъждане 
на указанията, тълкуването им с цел изясняване 
на примерите и правилно им приложение от 
специалистите.  
На участниците в обучението ще бъдат 
предоставени материали по тематиката на всеки 
един от модулите. 

Всеки участник, получава Удостоверение за учас-
тие в обучението по темите от избрания от него 
модул / модули. 

Лектори: първи модул- чл.-кор. проф. дхн 
Димитър Цалев, инж. хим. Димка Иванова; 

втори модул: доц д-р хим. Петко Манджуков, д-р 
физ. Весела Константинова, инж. хим. Димка 
Иванова. 

Съпътстващи мероприятия след втори 
модул: 

1. LGC Standards -“Практически съвети при 

употребата на сравнителните материали. 
Изпитвания за пригодност“-представител на 

LGC Standards за България г-н Иван Генов. 

2.Дискусия на тема: „Калибриране на 

средства за измерване, използвани в 
областта на аналитичната химия – 
международни практики“. 

ПРОГРАМА 

03 юни 2015 г. 

 Първи модул (избираем) 
1.Увод към метрологията на аналитичните 
измервания – концепция за неопределеност. 
2.Основни източници на информация, свързани с 

вземането на проби и изчисляване на 
неопределеността – печатни, електронни. 
Преглед на основни статистически процедури – 
приложения на метода ANOVA, примери. 
3.NORDTEST TR604. Източници на грешки и 
неопределеност при вземане на проби. Дизайн на 

валидиране и на контрол на качеството на 

вземането на проби. 
4. Примери за използване на различни методи и 
инструменти при мониторинг на подземна вода; 
при производство на желязна руда; за 
съдържание на витамин А в детските храни. 
5. Теоретични основи, принципи и стратегии за 
вземане на проби. Пример за оценяване на 

неопределеността при вземане на проби.  
                04-05 юни 2015 г. 

Втори модул (избираем) 
1.Основни положения. Процес на оценяване на 
неопределеност на измерване (измервана 
величина, източници на неопределеност, методи 
за оценяване на приноси към неопределеността, 
комбинирана, разширена неопределеност, 
докладване на неопределеност). 
2. Разглеждане на практически примери за 

изчисляване на неопределеност на резултати от 
измервания съгласно QUAM,2012 за: 

Пример A1: Приготвяне на калибрационен 
еталонен (стандартен) разтвор;  
Пример A5: Определяне на кадмий, отделен от 
керамични изделия, чрез атомно-абсорбционна 

спектрометрия; 
Пример A6: Определяне на сурови фибри в 
животинска храна чрез стандартизиран метод - 
подробно описание. 
3.Статистически процедури: 
3.1 Неопределеност от линейно калибриране по 

метода на най-малките квадрати (Приложение Е), 

QUAM, 2012 
3.2 Метод за изчисляване на неопределеност с 
електронна таблица – метод на Kragten 
(Приложение Е2), QUAM, 2012 
  

 

 СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ 

„Неопределеност на измерване при 

вземане на проби“(първи модул) 

„Неопределеност на резултати от 

измервания в областта на 

аналитичната химия“ (втори модул). 
от 03 до 05 юни 2015 г. 

 
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

 

1 модул -03.06.2015 ; 

2 модул -04-05.06.2015               

     1 и 2 модули- 03 -06.2015г. 
 
Име, презиме и 
фамилия______________________ 
________________________________ 
Месторабота______________________ 

________________________________ 
Длъжност________________________ 

 
Адрес: П.К_______гр./с.___________________ 
ул.№____________________________ 
 
Тел. ____________________________ 
Факс____________________________ 
е-mail:__________________________ 

 

БУЛСТАТ_____/___________________ 
 
М.О.Л.___________________________ 
 
Дата ____________________________  

 

Подпис: __________________________ 
  

 

Моля, отбележете със знак  „х“  

заявените за участие модул/модули. 
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 СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ 

 

 
 
 

 
 
 
 

П О К А Н А 
 

 
 

ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 

на тема:  

 
„Неопределеност на измерване при 

вземане на проби“ 
(първи модул- 03 юни 2015 г.) 

 

„Неопределеност на резултати от 
измервания в областта на 

аналитичната химия“ (втори модул 
от 04 до 05 юни 2015 г.) 

 

 
 

ул. „Раковски” 108, ФНТС 
зала 1, етаж 2 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тази заявка следва да се изпрати в срок                 

в указаните срокове 
до 29.05.2015 г. за първи модул и до 

01.06.2015 г.  за втори модул 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УКАЗАНИЯ 
1.Заявката за участие съгласно 

приложения формуляр се изпраща в срок до 

29 май 2015 г.  за първи модул и до 1 

юни 2015 г. за втори модул заедно с 

копие от платежното нареждане за 

преведена такса. Приемат се и заявки по 

телефон,  факс или чрез e-mail office@smb-

bg.org 

2. Таксата за участие за двата модула е 

220 лв. без ДДС. За членове на СМБ, 

както  и за повече от 1 участник от една 

организация таксата е 200 лв. без ДДС.  

Таксата за участие за първи модул е 80 

лв. без ДДС. За повече от 1 участник от 

една организация,както  и  за членове на 

СМБ в първи модул таксата е 70 лв. без 

ДДС. Таксата за участие за втори модул 

130 лв. без ДДС.  За повече от 1 участник 

от една организация,както и за членове на 

СМБ във втори модул таксата е 120 лв. 

без ДДС. 

3. Сумите се превеждат по сметка IBAN: 

BG32 UNCR 7630 1022 5620 24 и BIC: 

UNCRBGSF – УниКредит Булбанк АД – 

клон „Аксаков” с титуляр  СМБ.      

По изключение се приемат и такси в брой на 

място при регистрацията.  Регистрацията 

на участниците е от 8.30 часа  в салона 

на етаж 2 на ФНТС. 

6. Занятията за първия модул започват на 03 

юни в 9.15 ч.  и завършват в 17:15 ч. 

Занятията за втория модул започват на 04 

юни от 9 ч.  и завършват на 5 юни 16:30 ч. 

7.СМБ организира за участниците в 

обучението и кани най-учтиво и всички 

други, проявяващи интерес към темата 

на дискусията, да участват в нея.  

Тя ще се състои на 05.06.2015г. от 14 ч. 

в посочената зала на ФНТС. 

Забележка: Таксата за участие не се 

отнася за обявените съпътстващите 

мероприятия. 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ: 

1000 София, п.к. 431, ул. Раковски 108 

 

Съюз на метролозите в България 

Тел./факс (02)989-3946 

e-mail:  office@smb-bg.org 

 

www.smb-bg.org 
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