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Уважаеми колеги,
С провеждането на Международната юбилейна научна конференция „75 години
УАСГ“ от 1-ви до 3-ти ноември 2017 г. Университетът по архитектура, строителство и
геодезия отбеляза своята 75-та годишнина. Неин патрон бе Президентът на Република
България – г-н Румен Радев. Конференцията бе разделена на 12 основни тематични
направления, в които доклади изнесоха над 400 учени в най-различни колективи –
болшинството от УАСГ, както и от други университети в България и чужбина. Бяха
представени над 160 научни публикации, които предстои да бъдат публикувани на
страниците на Годишника на УАСГ през 2018 г. Независимо че периодичността на
излизане на годишника на УАСГ е 3 – 4 пъти годишно, намерението на редакционната
колегия е публикуването на статиите да бъде ежемесечно през 2018 г. Статиите ще се
публикуват на уеб-страницата на Университета (http://www.uacg.bg) със свободен достъп
до пълния текст.
Пред вас е първият брой на том 51 на Годишника на УАСГ. В него ще прочетете
публикациите на трима известни учени от чужбина, които бяха включени в пленарната
сесия – Дарен Баркър, Йоанис Ваяс и Хелмут Кройс, както и част от публикациите по
едно от основните тематични направления – Архитектура. В следващите месеци ще
представим тематични броеве, посветени на „Шести национален симпозиум по СДКК“,
„Втора научно-приложна конференция с международно участие „Стоманобетонни и
зидани конструкции – теория и практика“, „Трета научно-приложна конференция с
международно участие „Управление на проекти в строителството (УПС 2017)“ и „Втора
научно-приложна конференция с международно участие „Възстановяване и усилване на
сгради и съоръжения“ (ВУСС2017)“.
Приятно четене!
доц. д-р Тони Венелинов –
Главен редактор на Годишника на УАСГ
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Dear Colleagues,
The international Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of the UACEG“ was
held on 1 – 3 November 2017 marking 75 years since the foundation of the University or
Architecture, Civil Engineering and Geodesy. The conference was held under the patronage of
the President of the Republic of Bulgaria. The presentations covered 12 thematic scientific
topics with talks by over 400 scientists from different research groups – mainly from the
UACEG, as well as from different universities in Bulgaria and abroad. 160 scientific papers
were submitted and are due to be published in the Annual of the UACEG in 2018. Although
the publication schedule of the Annual of the UACEG is 3 – 4 issues per year, the intention of
the Editorial board is to publish all the papers on the web-page of the UACEG monthly
(http://www.uacg.bg) with full text access.
You are reading the first issue of volume 51 of the Annual. The Plenary talks of three
distinguished academics – Darren Barker, Ioannis Vayas and Helmut Kroiss, as well as part of
the publications in one of the fundamental topics – Architecture, are included. In the
forthcoming months our intention is to publish dedicated issues to the Sixth National
Symposium on Steel, Timber and Composite Structures, the Third Scientific-Applied
Conference with International Participation “Project Management in Construction“ and the
Second Scientific-Applied Conference with International Participation “Rehabilitation and
Strengthening of Buildings and Structures“.
Enjoy!
Assoc. Prof. Tony Venelinov, PhD –
Editor-in-Chief of the Annual of the UACEG
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