
ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧЕН СЕМИНАР  “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2015 г.“ 

26. 02. 2016 г. (петък)  в Заседателна зала на (205) ХТФ, Корпус А, втори етаж 

ОТКРИВАНЕ НА ВТОРА СЕСИЯ  

9.30 до 9.40  

от доц. д-р арх. Валери Иванов – Зам.-Ректор на УАСГ по НИПД 

№ Ръководител Тема  

  модератор доц. Тони Венелинов 

1 

доц. Борис Цачев Цанков 

докт. – инж. Станислав Иванов 

Дарачев Д-76/15  

Изследване параметрите на кос и 

страничен канализационен 

преливник. 
09.40 – 10.00 

2 
проф. д-р инж. Петър Колев Калинков 

БН-159/14 

Оценка на агресивността и 

мероприятия за стабилизиране на 

меките природни води 

предназначени за питейно-битови 

нужди 

10.00 – 10.20 

3 

доц. д-р инж. Николай Павлов Лисев 

докт. – инж. Петър Веселинов 

Тодоров Д-69/14 

Изследване параметрите на 

ерозионната яма след 

нисконапорни ХТС. 
10.20 – 10.40 

4 

доц. д-р инж. Петър Димитров Павлов 

докт. – инж. Даниел Емилов Евлогиев  

(двуетапна тема) Д-82/15 

Дискретно моделиране на 

непрекъснати системи – числено 

и експериментално съответствие. 
10.40 – 11.00 

5 
доц. д-р инж. Георги Росенов Иванов 

(двуетапна тема) БН-176/15 

Изследване на открито от нас 

ново явление в нано тънки 

материали с възможност за 

биосензорни приложения за 

контрол на качеството на водите. 

11.00 – 11.20 

  КАФЕ ПАУЗА 11.20 – 11.40 

  модератор 
доц. Екатерина 

Михайлова 

6 
доц. д-р Светлана Трифонова 

Джамбова БН-178/15 

Изследване на възможностите на 

лабораторна звукоизолационна 

камера за оценка на 

шумоизолацията на строителните 

елементи. 

11.40 – 12.00 

7 

проф. д-р инж. Славейко Господинов 

Господинов и проф. д-р инж.Елена 

Пенева Пенева – Златкова БН-177/15 

Обобщена методология за 

прецизна нивелация. 
12.00 – 12.20 

8 

проф. д-р инж. Пламен Богданов 

Малджански докт.- инж. Цветелина 

Пл. Атанасова Д-73/15 

Приложение на БЛА (безпилотни 

летатилни апарати) в 

архитектурната фотограметрия. 
12.20 – 12.40 

  ОБЕДНА ПОЧИВКА 12.40 – 13.40 

  модератор 
доц. Маргарита 

Мондешка 

9 

проф. д-р инж. Теменужка Любенова 

Бандрова докт. – инж. Деница 

Стефанова Савова (двуетапна тема) 

Д-77/15 

Картографско моделиране на 

природни бедствия – моделиране 

на горски пожари. 
13.40 – 14.00 

10 

доц. д-р инж. Тодор Тодоров 

Костадинов докт. – инж. Ани 

Мирославова Д-70/14 

Автоматизирана система за 

геодезичен контрол при 

изграждане на връхни мостови 
14.00 – 14.20 



конструкции по метода на 

конзолното бетониране 

11 

доц. д-р инж. Петър Тодоров Пенев 

БН-167/14 

Създаване на цифров 

картографски архив и каталог на 

картографски издания 
14.20 – 14.40 

12 

доц. д-р инж. Милена Димитрова 

Мотева 

БН-170/14 

Актуални проблеми и 

предизвикателства пред 

земеустройството в България 
14.40 – 15.00 

13 

доц. д-р инж. Михаела Петрова 

Кутева-Генчева 

БН-164/14 

Разработване на модел на 

интегрирана информационна 

система за експресна експертна 

оценка на риска, свързан със 

сеизмични въздействия на 

територията на България 

15.00 – 15.20 

14 

проф. д-р инж. Гергана Стойчева 

Моллова докт. – инж. Ивайло Живков 

Жеков Д-71/14 

Оценка на възможностите при 

дефиниране на проектни 

сеизмични въздействия. 

Генериране и използване на 

изкуствени акселерограми. 

15.20 – 15.40 

  КАФЕ ПАУЗА 15.00 – 16.00 

  модератор доц. Гичка Кутова 

15 
доц. д-р арх. Валери Петков Иванов 

БН-180/15 

Изследване на влиянието на 

френската архитектурна школа 

върху развитието на българската 

архитектура и градоустройство и 

архитектурното образование в 

България (на примера на 

архитектурното наследство на 

архитект Никола Лазаров) 

16.00 – 16.20 

16 

доц. д-р арх. Милена Металкова – 

Маркова 

докт. арх. Христина Хараламбиева 

Чангулева 

Д-81/15 

Интерактивен принцип за 

регенерация на нефункциониращо 

железопътно наследство (на 

примера на жп линията 

Кочериново-Рила-Рилски 

манастир) 

16.20 – 16.40 

17 

доц. д-р арх. Милена Илийчева 

Ташева – Петрова БН-173/14 

Оптимизиране на експертния 

капацитет за пространствено 

планиране в България 
16.40 – 17.00 

18 

проф. д-р инж. Иван Стефанов 

Трифонов 

БН-160/14 

Оценка на поведението на 

нанодобавките и техногенните 

продукти в асфалтовите настилки 

в лошо състояние подложени на 

ремонт чрез стабилизация  на 

мястос хидравлично свързващи 

вещества. 

17.00 – 17.20 

  ЗАКРИВАНЕ НА СЕСИЯТА  

 


