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ТЮФ НОРД България ЕООД
има удоволствието да Ви покани да участвате в СЕДМИ ГОДИШЕН ФОРУМ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

25.10.2018 │ Четвъртък
→ Настаняване и регистрация: от 12:45 часа

13:30 - 17:30 Док лади


Откриване на форума и представяне на ТЮФ НОРД България ЕООД
инж. Стоян Йотов, управител, ТЮФ НОРД България ЕООД



Изисквания към конструкционните материали за заварени строителни продукти по DIN EN 1090-2
инж. Матиас Хуке, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG



Заваръчно-техническа квалификация на модерни МИГ/МАГ процеси и възможности за управление
на заваръчната документация в рамките на Индустрия 4.0
инж. Боян Иванов, ЕWM AG



ISO 3834 - по дългия път от никому неизвестен до ярка звезда
инж. Матиас Хуке, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG



Контрол при ремонт и надзор по време на експлоатация на заварени съединения в съоръжения с
повишена опасност
инж. Юлиан Балабанов, ТЮФ НОРД България ЕООД

17:30 - 19:30
Свободно време
Възможност за включване във винен тур с беседа с аниматор и продължителност около 25 мин.
Дегустацията е по желание и се заплаща допълнително от участника.
Ползване на спа центъра: джакузи с минерална вода, парна баня, сауна, минерални басейни, релакс зона.
Работно време на спа центъра 08:00 - 20:00 часа.

19.30 - 22.30
Официална вечеря
Ресторант „Старосел“

26.10.2018 │ Петък
→ Закуска: 08:00 - 08:45, ресторант „Старосел“
→ Освобождаване на стаите: до 12:00 часа
09:00 - 13:00 Доклади


Каква е стойността на изпитания заварчик?
инж. Матиас Хуке, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG



Импулсното заваряване като „грозно патенце“?
проф. д-р инж. Теофил Ямболиев, ТЮФ НОРД България ЕООД



Повече ASME, част IX или по-малка вероятност от грешно тълкуване на европейските изисквания –
новият БДС EN ISO 15614-1:2017
инж. Йордан Костадинов, ТЮФ НОРД България ЕООД

СЕДМИ ГОДИШЕН ФОРУМ ПО ЗАВАРЯВАНЕ
Такса за участие*: 260,00 лв. (312,00 лв. с ДДС)
Ползва се 10 % отстъпка за втори и трети
участник от една и съща организация.
* Посочената цена е пакетна и включва:
 участие във форума, комплект с материали и
издаване на удостоверение;
 кафе-паузи, официална вечеря (сет меню), нощувка (единично настаняване), закуска, винен тур
/беседа с аниматор/, ползване на спа-център (джакузи с минерална вода, парна баня, сауна,
минерални басейни, релакс зона), безплатен паркинг и интернет, туристическа застраховка,
курортна такса.
* Таксата е платима до 19.10.2018 г., по сметка на ТЮФ НОРД България ЕООД, само след
предварително заявено участие (превежда се само по банков път; издава се данъчна фактура).
Такса за участие без нощувка: 165,00 лв (198,00 лв. с ДДС)
Включва: участие във форума, комплект с материали, издаване на удостоверение, кафе-паузи
и официална вечеря.
→ Всички разходи, извън включените, се заплащат от участника.
→ Моля да ни информирате предварително, в случай на специфичен хранителен режим –
вегетарианство, веган, хранителни алергии и т.н.


Комплекс за винен и спа туризъм „Старосел“ е разположен под южните склонове на
Същинска Средна гора на 50 км от Пловдив и на 180 км от София.
4175 с. Старосел, ЛИНК КЪМ КАРТА

Оставаме на Ваше разположение:
инж. Добромир Добрев

│ ddobrev@tuev-nord.de │ 0894-339-055

инж. Йордан Костадинов │ ykostadinov@tuev-nord.de │0892-410-044
проф. д-р инж. Теофил Ямболиев │tjamboliev@tuev-nord.de │0893-318-375


В случай, че желаете да участвате в СЕДМИ ГОДИШЕН ФОРУМ ПО ЗАВАРЯВАНЕ,
моля, попълнете файла-заявка и го изпратeте на:
Станислава Иванова
Е: sivanova@tuev-nord.de
Благодарим Ви!

