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СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СМБ)  

  

ПРОГРАМА  НА СМБ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 Г. 

 

№ Тема Период, организатор 

1 Международни  документи за методите за калибриране 

на средства за измерване на температура. 

Осигуряване на призната метрологична проследимост. 

СМБ, Март 

 

2 Калибриране и проверка на средства за измерване на 

геометрични величини (Обработка на данни, съставяне 

на бюджети, представяне на резултатите от 

калибриране и проверка). 

СМБ, Март 

 

3 Верифициране и валидиране на методи за изпитване и 

калибриране - основни изисквания към докладването 

им. Международни документи и практики за 

прилагане, включително при настъпили изменения в 

метода. Възможности за използването  на 

верифицирането/валидирането в лабораторните 

дейности. Практически случаи и упражнения. 

СМБ, Април 

 

4 Осигуряване на валидни резултати от измервания чрез 

вътрешен контрол на качеството, участие в 

междулабораторни сравнения и изпитвания за 

пригодност. Преглед на международни документи и 

тенденции на основа на международни документи. 

СМБ, Април 

 

5 Международни  документи и практики за прилагане на  

методите за калибриране на средства за измерване на 

налягане. Осигуряване на призната метрологична 

проследимост. 

СМБ, Май 

 

6 Анализ на измервателната система (MSA). СМБ, Юни 

 

1.СМБ организира обучения: 

• Хибридни (присъствени и с възможност за дистанционни, по избор на 

участниците); 

• Дистанционни по преценка на организатора и когато това се налага от 

външни обстоятелства и разпоредби.  

• Максималният брой на участниците в дадено обучение е до 30. 

 

2. Фирми, лаборатории и други лица могат да заявяват обучения по различни 

видове измервания и метрологичното им осигуряване в зависимост от 

техните потребности по електронната поща на СМБ. 

 

3. Членовете на СМБ, както и повече от двама участници от дадена 

организация, студенти, докторанти ползват финансови преференции, 

обявени в конкретната покана. 

 

4.СМБ може да внася изменения в Програмата в зависимост от заявения 

интерес към дадено обучение или при възникнали обстоятелства. 

Промените в Програмата на СМБ се оповестяват на интернет страницата на 

СМБ: www.smb-bg.org 

 

5.Адрес за контакти:  

 e-mail: office@smb-bg.org;  

 www.smb-bg.org 
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София, 1000,  ул.   „Г.С. Раковски“ № 108, стая 405                                             

Съюз на метролозите в България 

Секретар: инж. Райничка Кисьова, тел/факс: (02) 989 3946 

 

Съставил: 

д-р физ. Весела Константинова, 29 ноември 2022 г. 

 

Програмата е приета на заседание на Управителния съвет на СМБ , проведен 

на 07/12/2022 г. 


