Най-учтиво Ви каним за участие в
дистанционен курс в електронна среда
на тема:

Актуални процедури и практики
при акредитация и работа на
органи за контрол
Обучението е структурирано в три модула:
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Контрол на физични фактори на средата:

Месторабота: ___________________

нормативни документи. Приложимост на

шум, осветеност, микроклимат; Контрол

_______________________________
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Адрес: П.К _______град: __________
ул.№ ___________________________
Тел. ____________________________
Факс ___________________________

Лектори: мед. Физ. Славка Костова, маг.
Физ. Николай Александров, маг. Инж. Борис
Михайлов

е-mail: __________________________
БУЛСТАТ: ___ / __________________
М.О.Л. __________________________
Дата : _______________________

УКАЗАНИЯ

Тази заявка следва да се изпрати в срок до
18.01.2021 г. придружена с платежно
нареждане

1. Заявката за участие съгласно приложения
формуляр се изпраща в срок до 18 януари
2021 г. чрез e-mail office@smb-bg.org,
придружена с платежно нареждане. На
посочения в нея e-mail адрес ще бъде
изпратен линк с инструкция за включване към
платформата за курса.
2. Таксата за участие в 1-ви. 2-ри и 3-ти
модул е 240 лв. без включен ДДС.
За редовни членове на СМБ, както и за
повече от 2-ма участници от една
организация таксата е 220 лв./човек без
включен ДДС.

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

Таксата за участие само за 1-ви, 2-ри или 3ти модул по отделно е 120 лв. без включен
ДДС.
Таксата за участие за два модула
едновременно е 150 лв./на човек без
включен 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.
4. Обучението ще се проведе на
подходяща платформа за дистанционно
обучение през трите дни от 9:00 ч. до 16:00
ч. с обедна почивка.
5. Достъп до участие в курса се получава
след регистрация на плащането.

СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА
ЗА ДИСТАНЦИОНЕН КУРС В
ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

на тема: Актуални

процедури и
практики при акредитация и
работа на органи за контрол
20, 21, 22 януари 2021 г.

Провежда се на платформа за
дистанционно обучение

