
 
Стр. 1/2 

 

 

 

 
  

тел.: 02.9630464, факс: 02.9631074, e-mail: nonoise@nonoise-bg.com, П. К. 39 / 1421 – София 

 

До: 
Поканените за участие в  

Национална конференция Акустика ‘2006 (01-02.12.2006г.) 
 
 
 

Относно: Пояснения и корекция относно възникнали въпроси във връзка с организацията на 
Национална конференция Акустика ‘2006 (01-02.12.2006г.)  
 
 
 Уважаеми Господа, 
 
 Във връзка с постъпили запитвания, ние имаме удоволствието да направим 
следните пояснения и уточнения относно организацията на Национална конференция 
Акустика ‘2006 (01-02.12.2006г.). 
 

1. За участниците, които идват извън гр. София - при необходимост за 
съдействие предоставяме нашата помощ по организиране на хотелски 
резервации. 

 
2. Мястото за провеждане на мероприятието - гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 

4, зала 510, Институт по механика и биомеханика – БАН. 
 
3. Таксите за участие се заплащат на място (при откриването на 01.12.2006г.), 

като регламентът е следния: 
За индивидуални участници от България – 15 лв. (За членове на ННТС по 
акустика и БАОКУШ- 10 лв.). 
За участие с представяне на един доклад - 15 лв. 
                                            на два доклада – 25 лв. 

 
4. В първоначалната покана изпратена от нас има печатна грешка на стр. 1: 

Програмата на конференцията започва на 01.12.2006г. (не на 02.12.2006г.).  
 
Още веднъж – програмата за 01.12.2006г.: 
 
01.12.2006 г. 
09.00 – 09.20 ч.   Откриване 
М. Миховски  - Представяне на научната програма на Акустика 06 – Варна 
Г. Кулишев, С. Лозанов – Представяне на конференцията “Светът на компютърната музика”  
09.20 – 13.00 ч    
І заседание - Заседание на секция “Управление и контрол на шума” 
ст.н.с. д-р Т. Петков, инж. Б. Михойлов (БАОКУШ) – Гражданското общество за обществен контрол и управление  
на шума. Представяне на БАОКУШ 
инж. М. Костова (МОСВ) – Нормативна база, препоръки и директиви на ЕС в областта на регламентиране и 
управление на шума в околната среда. 
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инж. Г. Таше (Енвироконсулт – Румъния) – Опитът на Румъния по изпълнение на Директивата на ЕС относно 
създаване, поддържане и развитие на системата за шумов контрол и стратегически шумови карти. 
инж. Т. Мунк (Брюел и Кер – Дания) – Съвременни системи за измерване и анализ на шум и вибрации. Тенденции 
за развитие на системата. 
 
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка 
 
14.00 – 17.30 ч. ІІ заседание 
инж. Ст. Йотов (БАОКУШ) – Управление на шума в  летищни комплекси като част от изискванията за намаляване 
на вредното му въздействие върху човека. 
инж. Ст. Йотов, инж. Б. Михайлов (БАОКУШ) – Технически възможности и методически основи на управлението 
на авиационния шум в урбанизирани територии. 
ст.н.с. д-р М. Георгиев (БАОКУШ) - Примерни изследвания с мониторингова система за полетопроследяване и 
управление на шума на летище София. 
инж. Ст. Енев (Институт по хигиена) – Шум и вибрации в работната среда 
инж. Б. Михайлов (Спектри) – Новости в системи Pulse и РСН. Съвременен инструментариум за контрол и 
диагностика на въртящи се машини 
инж. В. Флоров (Терматест) – Относно апробацията на мерна система на интегрираното шумово поле. 
16.00 – 16.10 ч.  Почивка 
 

 
С Уважение, 
Председател БАОКУШ, www.nonoise-bg.com 
Управител СПЕКТРИ, www.spectri.net 
 
 
 
Инж. Борис Михайлов 
Гр. София, 22.11.2006 


