
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Транспортът играе ключова роля в съвременния свят и се е превърнал в жизнена необходимост 

за човечеството. Ежеминутно от една локация към друга, по сухоземни и морски пътища, 

железопътни линии, въздух, кабели и тръбопроводи: 

 милиони хора по света биват транспортирани за целите на техния бизнес, отдих, туризъм, 

здраве.  

 се транспортират вода, газ, електричество, топлина, бензин, дизел, информация, плодове, 

месо и други суровини. 

Зад безопасния, икономичен и точен  превоз на хора и пренос на стоки, услуги, енергия, 

информация, суровини, се крие огромен обем измервания. Метролозите по света непрекъснато 

развиват науката за измерванията чрез разработване и валидиране на нови методи за измерване, 

които играят ключова роля при намирането и на нови решения в транспортния сектор. Иновации 

като водородни горивни клетки, електромобили, нови поколения икономични пътнически 

самолети и др. са неразривно свързани с точни и надеждни измервания. 

ХIII-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

под наслов 

19 май 2017 г.  

гр. София 

 

БЪЛГАРСКИЯТ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ,  

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И  

СЪЮЗЪТ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ  

ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ  

ОРГАНИЗИРАТ 



 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Измерванията - предпоставка за осигуряване на безопасен, икономичен и точен 

транспорт. 

2. Европейска и национална законова рамка за метрологията в транспорта.  

3. Акредитацията в подкрепа на транспорта. 

4. Стандартизация и транспорт. 

5. Иновационни решения в транспорта и в преноса на данни – предизвикателства 

пред метролога. 

РАБОТЕН ЕЗИК – български.  

  

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ: 

1. Докладите ще бъдат публикувани сборник и в електронен вид. 

2. Участието в конференцията е без такса за правоучастие.  

3. Времето за презентация на доклада е до 15 min. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Националната научно-практическа конференция „Измерванията за транспорта“ ще се 

проведе в залата на ИА „Българска служба по акредитация“, София, бул. „Г. М. 

Димитров“ №52 А 

19 май 2017 г. – тържествено отбелязване на Международния ден на метрологията 

Регистрация: 09.30 ч. – 10.00 ч. 

Откриване: 10.00 ч. – 10.15 ч. 

Поздравления: 10.15 ч. – 10.45 ч. 

Презентация: 10.45 ч. – 11.15 ч. 

Доклади: 11:15 ч. – 12:45 ч. 

Закриване: 12:45 ч. – 13:00 ч. 

Коктейл: 13:30 ч. – 15.30 ч. 
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ 

 

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Паун Илчев - и. д. председател на БИМ 

д-р Весела Константинова - председател на 

СМБ-ФНТС 

Валтер Василев - и. д. председател на ДАМТН 

Председател: 

инж. Петя Аладжем,  СМБ-ФНТС 

Членове: 

Доц. д-р Георги Милушев, ТУ-София 

инж. Сашо Недялков, БИМ 

инж. Павлина Данаилова, ДАМТН 
СЕКРАТАРИАТ: 

инж. Райничка Кисьова, СМБ-ФНТС 

Кристина Крушкова, БИМ 

 

АДРЕС НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ: 

София, 1000, ул. Г. С. Раковски № 108, п.к.431 

Тел: (359 2) 989 39 46 

Факс: (02) 989 39 46 

Е-mail: office@smb-bg.org 

За контакти: 

Председател на СМБ 

Секретариат на СМБ 

 

ХIII-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИЗМЕРВАНИЯТА ЗА ТРАНСПОРТА” 

19 май 2017 г. 

гр. София 
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