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СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 
Програма за обучения в областта на измерванията, 

организирани от Съюза на метролозите в България  (СМБ) за 
периода 01.09.2014 до 31.12.2014 г. 

     
 

№ Тема Място на провеждане Период 

1. 1-ви основен модул- Управление 
на средства за измерване в 
лаборатории и/или фирма съгласно 
изисквания на стандартите БДС EN 
ISO/IEC 17025,  БДС EN ISO 9001. 
Метрологично потвърждаване на 
средства за измерване в 
съответствие с БДС EN ISO 10012.  
2-ри втори модул ( избираем) 
 а) Средства за измерване на 
температура- калибриране, 
проверка, метрологично 
потвърждаване-практически 
въпроси 
б) валидиране на измервателен 
софтуер  

г. София,  
ул. „Г. С.Раковски“ №108 
ФНТС-СМБ 

25-26 
септември 
 

2. Основен модул- Актуални 
процедури и практики при прилагане 
на изискванията на  БДС EN ISO/IEC 
17020  от  органи за контрол  
1-ви модул (избираем) – Методи за 
контрол на физични фактори на 
средата, микроклимат, 
вентилационни уредби и др.  
2-ри модул (избираем) -  
електробезопасност; електрически 
уредби и съоръжения   

г. София,  
ул. „Г. С.Раковски“ №108 
ФНТС-СМБ 

октомври 
 
основен 
модул- 1 ден  
 
1-ви модул- 
1 ден; 
 
2-ри модул- 
1 ден 

3. 1- ви модул- Източници на 
йонизиращи лъчения. Средства за 
измерване и метрологично 
осигуряване; 

2-ри модул- Калибриране на 
средства за измерване на фотонни 
лъчения. Осигуряване на 
метрологична проследимост. Текущ 
контрол в междукалибровъчния 
период. 

 
 
 
 
 
 
г. София,  
ул. „Г. С.Раковски“ №108 
ФНТС-СМБ 
 
 
 

 
 октомври 
1-ви модул- 
1 ден; 
 
2-ри модул- 
1 ден 
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4. Процедури за калибриране и 
проверка на средства за измерване 
на обем, разход 

г. София,  
ул. „Г. С.Раковски“ №108 
ФНТС-СМБ 

ноември 
1 ден 

5. Практики за осигуряване на 
изисквания към микробиолигичните 
изпитвания на основа на 
международни документи. 

г. София,  
ул. „Г. С.Раковски“ №108 
ФНТС-СМБ 

ноември 
1 ден 

6. Неопределеност на резултати от 
измерванията в областта на 
химията на основа на новата версия 
на Ръководство на ЕURACHEM 

г. София,  
ул. „Г. С.Раковски“ №108 
ФНТС-СМБ 

ноември/ 
декември  
2 до  3 дни 
 

7. Изисквания за провеждане на одити 
съгласно БДС EN ISO 19011: 2011 в 
лаборатория/ организация. 
Изисквания към одиторите. 
Решаване на практически казуси 

г. София,  
ул. „Г. С.Раковски“ №108 
ФНТС-СМБ 

декември 
1 ден 
(моля, 
изпратете 
заявка до 
20.11.2014г.) 

 
Допълнителна информация: 

1. Обученията са предназначени за специалисти от лаборатории, органи за 
контрол, организации, фирми и други заинтересовани лица, които провеждат 
измервания, изпитвания, калибрирания, метролози, включително студенти, 
специализанти, докторанти с интереси по въпросите на метрологията. 

2. Лекторите са хабилитирани преподаватели от ВУЗ, водещи специалисти с 
теоретичен и практически опит в областта на измерванията, запознати със 
съвременните методи за измерване, с актуални документи, ръководства на 
международните организации ISO, ILAC, EA, EURACHEM  и др. 

3. На участниците в обученията се предоставят лекционни материали.  
4. СМБ издава индивидуален сертификат за участие на специалиста в 

обучението. 
5. За всяко обучение се обявява покана с конкретна програма по тематиката на 

обучението, лектори, заявка и друга информация, включително и финансовите 
условия за участие в обучението. 

6. Членовете на СМБ, както и повече от двама участници от дадена организация, 
ползват финансови преференции. 

7. При проявен интерес за конкретно обучение или тема СМБ  може да се 
проведе обучението на място на заявителя. За целта е необходима да 
изпратите заявка до СМБ.  

Програмата е съгласувана от Управителния съвет на СМБ. Тя може да бъде изменена в 
зависимост от заявения интерес към дадено обучение, като СМБ своевременно ще 
оповести измененията на интернет страницата си: www.smb-bg.org 

. 
Адрес за контакти:                                                               
София, 1000 
ул. „Г.С. Раковски“ № 108, п.к.431 
Съюз на метролозите в България 
Тел/факс: ( 02) 989 3946 
e-mail:office@smb-bg.org   
 
Председател на СМБ: д-р физ. Весела Константинова 

http://www.smb-bg.org/

