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ПОКАНА 
 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” Ви кани 

на 16 и 17 декември 2021 г.  да вземете участие в двудневен семинар, който ще се проведе в 

хотел „Мак“ в гр. Габрово , с добра локация в близост до парк „Маркотея“.  

             Хотелът е разположен близо до  географския център на България, в сърцето на 

Стара планина. Едновременно с придобиването на нови знания ще получите красива 

гледка към Балкана и чист въздух . За вашето максимално възстановяване от тежкия 

неуморен труд, който ежедневно полагате, ще бъдете обслужени от млад усмихнат и 

винаги готов да помогне персонал в комфортни, уютни и чисти стаи.  

 

 
Семинарът е предназначен за ръководители и заместник- ръководители на 

лаборатории, отговорници/мениджъри по качеството, вътрешни одитори, специалисти- 

метролози, изпитватели, пробовземачи, служители, лица за оценяване на съответствието, 

отговорници на системи за управление и производствен контрол.  

След приключване на семинара се издава персонален сертификат на всеки 

участник. 
 

 При желание от Ваша страна да запазите стая за нощувка преди и/или след семинара в 

хотел  „Мак“ , гр. Габрово бул. "Трети март" №9, Ви предоставяме телефони за връзка 

+35966 800 229 / +359884 744 045 .  

* При резервация на стая, уточнете, че ще бъдете участник в семинара на 16 и 17 декември 

2021 г. 
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ТЕМИ НА СЕМИНАРА: 
 

 ТОРКРЕТ-БЕТОН - СЪСТАВ, ТЕХНОЛОГИЯ, ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ.  

 

            Лектор: доц. д-р инж. Иван Ростовски - Университет по Архитектура    

            Строителство и Геодезия 

 

 ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ-ФАКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ОДОБРЕНИ ПРЕЗ 2021Г. 

НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

ПРЕДВИДЕНАТА ИМ УПОТРЕБА И ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА РРБ ЗА 

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. 

 

           Лектор: инж. Татяна Червенкова - Началник отдел „Строителни продукти“ към    

          Дирекция “Технически правила и норми„ на МРРБ 
 

 

 ЕТАЛОНИ ЗА МАСА. КЛАСИФИКАЦИЯ. СЪХРАНЕНИЕ. АНАЛИЗ. ОПРЕДЕЛЯНЕ 

ПЕРИОД НА КАЛИБРИРАНЕ. 

 

    Лектор: инж. Цветомир Петков – Български Институп по Метрология 
 

 ВЕЗНИ. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ.  КЛАСИФИКАЦИЯ. РАБОТА  С ВЕЗНИ. 

РАЗЧИТАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА КАЛИБРИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЕРИОД НА КАЛИБРИРАНЕ.     

 

Лектор: инж. Цветомир Петков – Български Институп по Метрология 

 

 КАЛИБРИРАНЕ И ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА  НА ВЕЗНА. ПРОЦЕДУРА, ОБРАБОТВАНЕ 

НА РЕЗУЛТАТИТЕ, МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ, КОМПОНЕНТИ НА 

НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ. СВИДЕТЕЛСТВО (СЕРТИФИКАТ) ЗА КАЛИБРИРАНЕ. 

ДИСКУСИЯ.  

 

Лектор: инж. Цветомир Петков – Български Институп по Метрология 
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА: 

 
1. Заявката за участие, съгласно приложения формуляр (потвърждение по електронна 

поща) да се изпрати най-късно до 10.12.2021 г., заедно с копие от платежното 

нареждане за преведена такса. 

 

                   ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА   

 

2. Превеждането на таксата в размер на 280 лв. без ДДС (в двойна стая) за участник, 

който не е член на ССЛСБ и 240 лв. без ДДС(в двойна стая)  за участник - член 

на ССЛСБ ще става по банкова сметка: IBAN – BG05FINV91501204438754, BIC 

код на Първа инвестиционна банка FINVBGSF, с титуляр ССЛСБ. 

3. При желание от Ваша страна да ползвате самостоятелна стая таксата за 

участие е в размер на 310 лв. без ДДС за участник, който не е член на ССЛСБ и 

270 лв. без ДДС за участник, член на ССЛСБ. 

                    Горепосочените суми са нето и подлежат на облагане с 20% ДДС. 

 

                        ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА   

 

                    Превеждането на таксата в размер на 180 лв. без ДДС  за участник,   който не е    

                    член на ССЛСБ и 160 лв. без ДДС  за участник - член на   ССЛСБ  ще     става по  

                    банкова сметка: IBAN – BG05FINV91501204438754, BIC код на  Първа   

                    инвестиционна банка  FINVBGSF, с титуляр ССЛСБ. 

                    Горепосочените суми са нето и подлежат на облагане с 20% ДДС. 

4. Всички участници при регистрацията и настаняването в хотела е 

задължително да представят зелен сертификат за ваксиниране  или 

преболедуване от COVID 19, сертификат за наличие на антитела или актуален 

отрицателен тест за COVID 19  . 

5. На тези от Вас, които не представят посочените в точка 4 изисквания , 

предоставяме възможност за тестване на място преди настаняването или 

регистрацията в семинара.  За целта е необходимо да посочите изрично това 

при  подаване на заявката. Цената на теста ще бъде поета от организаторите. 

6. В таксата за участие са включени: пособия за участниците, кафе пауза, два обяда, 

вечеря, нощувка и закуска. 

Регистрация на участниците: от 11:00 до 12:00 часа на 16.12.2021 г. на рецепцията на 

хотел „Мак“ , град Габрово бул. „Трети март “ №9. 

 

Откриване на семинара: 13:00 часа на 16.12.2021 г. 

 

Закриване на семинара: 13:00 часа на 17.12.2021 г. 

 

КОНТАКТИ И ЗАЯВКИ: 
 

инж. Илиян Илиев - Председател на ССЛСБ 

GSM 0877 14 44 13      e-mail: sslsb@abv.bg  
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ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 
 

16 ДЕКЕМВРИ 2021 г. 

ЧАС ТЕМА ЛЕКТОР 

11:00 – 12:00 Регистрация на участниците  

12:00 – 13:00 Обяд  

13:00 – 13:10 Откриване на семинара  

13:10 – 14:50  

 

Лекция №1 Торкрет-бетон - състав, технология, 

оценяване и приложение. 

Доц. д-р Иван 

Ростовски   

14:50 – 15:00 Дискусия  

15:00 – 15:30 Кафе пауза  

15:30 – 16:15 

Лекция №2  Изискванията към строителните продукти-

фактор за постигане на основните изисквания към 

строежите одобрени през 2021г. Национални изисквания 

към строителни продукти в зависимост от предвидената им 

употреба и заповеди на министъра на РРБ за сертифициране 

на строителни продукти. 

инж.Таня 

Червенкова 

16:15-16:30 Пауза  

16:30-17:15 

Лекция № 2 (продължение) 

Изискванията към строителните продукти-фактор за 

постигане на основните изисквания към строежите 

одобрени през 2021г. Национални изисквания към 

строителни продукти в зависимост от предвидената им 

употреба и заповеди на министъра на РРБ за сертифициране 

на строителни пордукти. 

инж.Таня 

Червенкова 

17:15- 17:30 Дискусия и закриване на първи ден на семинара    

20:00 Вечеря  
 

17 ДЕКЕМВРИ 2021 г. 

ЧАС ТЕМА ЛЕКТОР 

08:00 – 09:00 Закуска  

09:00 – 9:45  

 

Лекция №3  Еталони за маса. Класификация. Съхранение. 

Анализ. Определяне период на калибриране. 
инж. Цветомир 

Петков 

09:45 – 10:45 Лекция №4 Везни. Принцип на действие.  Класификация. 

Работа  с везни. Разчитане на свидетелства за калибриране и 

анализ на резултатите. Определяне период на калибриране. 

инж. Цветомир 

Петков 

10:45 – 11:00 Пауза  

11:15 – 12:45 

 

Лекция № 5 Калибриране и вътрешна проверка  на везна. 

Процедура, обработване на резултатите, математичен 

модел, компоненти на неопределеност. Свидетелство 

(сертификат) за калибриране. Дискусия. 

инж. Цветомир 

Петков 

12:45 – 13:00 Дискусия и обратна връзка от обучението. 

Връчване на сертификати на участниците.   

 

13:00 - 14:00 Обяд  
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