
ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧЕН СЕМИНАР  “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2016 г.“ 

25. 02. 2015 г. (четвъртък) в Заседателна зала на (205) ХТФ, Корпус А, втори етаж  

ОТКРИВАНЕ НА ПЪРВА СЕСИЯ 

9.30 до 10.00 ч.  

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

№  
Ръководител 

№ договор 
Тема Час 

  модератор доц. Богомил Петров 

1 

доц. д-р инж. Пламен 
Лечев Чобанов  
БН-179/15 

Изследване на полимерни състави за 
възстановяване на повреди от абразия на 
бетонни и стоманобетонни елементи от 
хидротехнически и транспортни 
съоръжения 

10.00 – 10.20 

 

2 

доц. д-р инж. Пламен 
Лечев Чобанов 
докт. – инж. Константин 
Нелков Ненов (двуетапна 
тема) Д-83/15 

Сравнителен анализ на характерни детайли 
на ограждащи елементи на сгради с 
различни конструктивни системи, 
използвайки капилярно активни 
топлоизолации разположени от вътрешната 
страна на ограждащите стени на сградата. 

10.20 – 10.40 

 

3 

доц. д-р инж. Иван 
Димитров Дойков 
БН-162/14 

Изменение на свойствата на циментови 
композити чрез влагане на активни 
минерални добавки на база различни по вид 
изпечени алумо-силикати 

10.40 – 11.00 

 

4 

доц. д-р инж. Румяна 
Асенова Хаджиева-
Захариева БН-165/14 

Изкуствените невронни мрежи (ANN) като 
инструмент за анализ и прогноза в областта 
на строителните материали и процеси 

11.00 – 11.20 

 

5 

доц. д-р инж. Борислава 
Николова Каменарова 
докт. – инж. Фани Ончева 
(двуетапна тема)Д-78/15 

Изменение на характеристиките на 
полимерциментови консервационни 
състави при циклично въздействие на 
ескплоатационната среда. 

11.20 – 11.40 

  КАФЕ ПАУЗА 11.40- 12.00 

  модератор доц. Николай Рангелов 

6 

доц. д-р инж. Васил 
Николов Кърджиев 
докт. – инж. Силвия 
Мих. Брозиг (двуетапна 
тема) Д-72/15 

Усилване на стоманобетонни гредови 
елементи с външна напрегната армировка. 12.00 – 12.20 

7 

доц. д-р инж. Петър 
Христов Христов докт. 
– инж. Мария Кирякова 
Петкова (двуетапна тема) 
Д-79/15 

Организационни, технологични, 
конструктивни решения за възстановяване 
и усилване на стоманобетонни сглобяеми 
конструкции 

12.20 – 12.40 

8 

проф. д-р инж. Марина 
Дончева Трайкова докт. 
– инж. Йолина Асенова 
Ценкова (двуетапна тема) 
Д-80/15 

Организационни, технологични, 
конструктивни решения за възстановяване 
на дъгови строителни  конструкции с 
прилагането на съвременни композитни 
системи.  

12.40 – 13.00 



  ОБЕДНА ПОЧИВКА 13.00 - 14.00 

  модератор доц. Добромир Динев  

9 

доц. д-р инж. Емад 
Абдулахад докт. – инж. 
Светослав Людмилов 
СпасовСпасов – Д-64/14 

Изследване поведението на 
стоманобетонни елементи, при различни 
класове бетон, усилен с композитни 
материали 

14.00 – 14.20 

10 

проф. д-р инж. Фантина 
Рангелова докт. – инж. 
Теодор Росинов 
Тодоров – Д-67/14 

Възстановяване и усилване на строителни 
конструкции с фибро-усилени композитни 
системи-организационно-технологични 
конструктивни решения 

14.20 – 14.40 

11 

доц. д-р инж. Атанас 
Григоров Николов  
БН-156/15 

Експериментално изследване на 
поведението на едропанелни съединения 14.40 – 15.00 

12 

доц. д-р инж. Лазар 
Димитров Георгиев 
БН-175/15 

Изследване на поведението на стоманени 
железопътни мостове с пътна конструкция 
от отворен тип при изграждане на 
стоманобетонна от затворен тип, обединена 
за съвместна работа с елементи от старата 
конструкция. 

15.00 – 15.20 

  КАФЕ - ПАУЗА 15.20 – 16.00  

  модератор доц. Андрей Тоцев 

13 

доц. д-р инж. Валентин 
Веселинов Николов 
докт.- инж. Александър 
Славчев Михов 
(двуетапна тема) Д-74/15 

Подобряване на експлоатационното 
поведение на пътните настилки чрез 
стабилизация на основни и подосновни 
пластове. 

16.00 – 16.20 

14 

проф. д-р инж. Костадин 
Христев Топуров докт. –
инж. Симеон 
Красимиров Бошнаков  
Д-75/15 

Изследване на прилагане на текстил бетон 
за усилване на конструктивни елементи на 
съществуващи мостове. 

16.20 – 16.40 

15 

доц. д-р инж. Соня 
Любомирова Първанова 
-174/15 

Числено моделиране и анализ на системи 
почва-конструкция чрез хибридна МГЕ-
МКЕ формулировка във времеви интервал. 

16.40 – 17.00 

16 
проф. д-р инж. Виктор 
Илиев Ризов БН-181/15 

Анализ на пукнатина по смесена форма I/ 
II/ III в сандвич греда 

17.00 – 17.20 

 
 

ЗАКРИВАНЕ НА ПЪРВА СЕСИЯ  

 

 

 

 

 
 


