Най-учтиво Ви каним за участие в обучение на
тема:

Описание, измерване и оценяване на
шума в околната среда
Обучението

е

полезно

за

ПРОГРАМА

изпитвателните

лаборатории и органи за контрол с обхват „шум
в

околната

среда”

при

прилагане

на

изискванията на БДС ISO 1996-1:2016 и БДС
ISO

Представя

1996-2:2017.

се

добрата

лабораторна практика за осъществяване на
дейностите по измерване на шум в околната
среда

и

оценката

на

резултатите

от

1. Измерване на шум в околната среда – общи
положения, термини, принципи.
2. Неопределеност на измерване.
3. Измервателно оборудване.
4. Принципи.
5. Източници на шум

измерването.

6. Метеорологични условия.

При разглеждане на темите ще бъде обърнато

7. Измервателни процедури.

внимание

8. Оценка на измервателните резултати.,

на

доказателствата,

записите

от

на

свързани

с

9. Изчисления.

на

10. Практикум.

предприемане

удовлетворяване

действията,
на

изискванията

станадратите.
Практическите упражнения са съобразени с
международните

препоръките

и

добрата

11. Примери.

СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В
БЪЛГАРИЯ
Описание, измерване и оценяване на
шума в околната среда
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Име, презиме и
фамилия______________________
_________________________________
Месторабота________________________
___________________________________
Длъжност___________________________
Адрес:
П.Код_______град___________________
ул.№_______________________________

.
Тел._____________ факс______________

лабораторна практика по темата, Ще се обърне
внимание на записи, доказващи управлението

E-mail:_______________________________

на ресурсите.

БУЛСТАТ_____/_____________________

На участниците в обучението се предоставят

М.О.Л._____________________________

лекционни материали.
Всеки

участник

в

обучението

получава

сертификат за участие в обучението.

Лектори: инж. Борис Михайлов –
управител на Спектри ЕООД

Дата___________ Подпис:____________

УКАЗАНИЯ

Тази заявка следва да се изпрати в срок
до 26.10.2018 г.

1.Заявката за участие съгласно приложения
формуляр се изпраща в срок до 26 октомври
2018 г. (до попълване на 30 места). Приемат се и
заявки по телефон, факс или чрез e-mail
office@smb-bg.org
2. Таксата за участие е 140 лв. без включено
ДДС. За редовни членове на СМБ, както и за
повече от 2-ма участници от една организация
таксата е 120 лв./участник без ДДС.

СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:

3. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG32
UNCR 7630 1022 5620 24 и BIC: UNCRBGSF –
УниКредит Булбанк АД – клон „Аксаков” с
титуляр СМБ.

1000 София, ул. Раковски 108, стая 405

4. По изключение се приемат и такси в брой на
място при регистрацията.

Съюз на метролозите в България
Тел./факс (02) 989-3946
e-mail: office@smb-bg.org
www.smb-bg.org

5. Регистрацията на участниците е от 9:00
часа до 10:00 часа на 30.10.2018 г. в зала 105 А,
етаж 1, в сградата на ФНТС, ул. „Г.С.Раковски“
№ 108.

Описание, измерване и оценяване на
шума в околната среда

30 октомври 2018 г.

6. Занятията започват в 10.00 часа и завършват в
16.00 часа.

ул. „Раковски” 108, ФНТС
зала 105А, етаж 1

