
 
 

СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ 

 
Най-учтиво Ви каним за участие в курс на 

тема: 

„Разглеждане на изискванията на 
БДС EN 45501:2015 „Метрологични 
аспекти за везни с неавтоматично 

действие“ 
 

Целта на обучението е специалистите да се 
запознаят с новите изисквания на БДС EN 
45501:2015 „Метрологични аспекти за везни 
с неавтоматично действие“. 
В лекциите се разглеждат принципите на 
изграждане на новия стандарт, 
техническите изисквания към везните с 
автоматично или полуавтоматично действие 
и модулния подход при оценка на 
съответствието при потвърждаване на 
съвместимостта на модулите.  
По време на обучението участниците ще се 
запознаят с новите допълнителни 
задължителни приложения за изпитване на 
периферни устройства, модули и софтуер.  
Темите на лекциите са полезни за широк 
кръг специалисти, работещи в организации, 
лаборатории, извършващи измервания, 
изпитвания, калибрирания, които се 
стремят да издигнат професионалните си 
знания. 
Участниците получават лекционни 
материали.  
Всеки участник получава сертификат за  
обучението по темата на курса от СМБ. 
 

Лектор: маг. физ. Надя Владимирова - СМБ 

 

 

 

 
 

 
ПРОГРАМА 

 
 

1. Въведение в оценяване на съответствие 
то на везни с неавтоматично действие  

2. Принципи на хармонизирания стандарт 
БДС EN 45501:2015 и структура  

3. Нови технически изисквания за везни с 
автоматично или полуавтоматично 
уравновесяване 

4. Технически изисквания към преносими и 
мобилни везни 

5. Модулния подход при оценка на 
съответствието с повишени изисквания 
при изпитването, както на аналогови, така 
и на цифрови модули и системи за 
потвърждаване на съвместимостта на 
модулите, когато се комбинират в една 
везна или система 

6. Новите допълнителни задължителни 
приложения С и D за изпитване на 
периферни устройства.  

7. Новите допълнителни задължителни 
приложения Е, F и G свързани с изпитване 
на модули и софтуер  

8. Свързани документи на Welmec и 
Рекомендацията на OIMl R 76 част 1 и 
част 2
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

Име, презиме и  
фамилия______________________ 
 

_________________________________ 
 

Месторабота________________________ 
___________________________________ 
Длъжност___________________________ 
Адрес: 
П.Код_______град___________________ 
 
ул.№_______________________________ 
 
Тел._____________ факс______________ 
 
E-mail:_______________________________ 
 

БУЛСТАТ_____/_____________________ 
 

М.О.Л._____________________________ 
 
Дата___________  Подпис:____________ 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тази заявка следва да се изпрати в срок                 
до 30.09.2019 г.   

 
 
 
 

 

 
 
 
 

УКАЗАНИЯ 

 
1.Заявката за участие съгласно приложения 
формуляр се изпраща в срок до 30 
септември 2019 г. заедно с копие от 
платежното нареждане за преведена такса. 
Приемат се и заявки по телефон 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      
2-ма и повече участници от една 
организация таксата е 120 лв./човек 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. 

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

5.  Регистрацията на участниците е от 8:15 
часа до 9:00 часа на 02.10.2019 г. в зала 
109 на етаж 1 в сградата на ФНТС. 
Занятията завършват в 17:00 часа. 
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ул. „Раковски” 108, ФНТС 
зала 109, етаж 1 

  
 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ: 
1000 София, п.к. 431, ул. Раковски 108 

 
Съюз на метролозите в България 

Тел. (02) 989-3946 
e-mail:  office@smb-bg.org 

www.smb-bg.org 
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