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 Колонка на Главния редактор 

 

Уважаеми Колеги, 

 

Този брой е уникален по отношение на традиционното публикуване на специали-

зирани обособени части в броевете, които са посветени на отделни хора и събития. Те-

мата на том 52, брой S1 е проведените в УАСГ конференции през 2019 г. В него се 

съдържат 6 статии от Петия симпозиум „Поддръжка, реконструкция и модернизация на 

мостовете“, 10 статии от Осмия българо-австрийски семинар „Хидроложки опасности и 

свързаните с тях проблеми“, 8 статии от Международния научен семинар „Възраждане 

на местни архитектурно-строителни технологии от района на Централен Балкан и прило-

жението им в съвременни условия“ и 4 статии от Международния научен семинар в Пога-

новски манастир, Сърбия – „Устойчива архитектура и среда за труд“. Всички статии са 

публикувани на уебстраницата на Университета [1] със свободен достъп до пълния текст. 

За начало на броя са поместени 9 статии от Юбилейната научно-приложна сесия с 

международно участие „Геотехниката – наука и практика“, проведена в чест на 100 го-

дини от рождението на проф. Георги Стефанов. Редакционната колегия на Годишника на 

УАСГ реши да посвети този брой на дългогодишния редактор на Годишника – проф. Гео 

Стефанов, както той беше познат за мнозина. Като откриващ доклад публикуваме 

статията на проф. Владимир Костов за творческия път на проф. Стефанов [2]. 

Като наследник на проф. Гео Стефанов, като главен редактор на Годишника на 

УАСГ, бих искал да споделя с Вас, читателите на Годишника, наследството, което той 

ни оставя. Името на проф. Стефанов като главен редактор на Годишника се появява за 

първи път на корицата на том 25, който съдържа 39 написани и получени статии за пе-

риода 1972 – 1974 г., разпределени в 3 свитъка и общо 5 книжки. От тогава, до послед-

ният том, на който проф. Стефанов е главен редактор – в продължение на 43 години – са 

публикувани 23 тома на Годишника, разпределени в 135 свитъка и съдържащи малко 

над 2100 статии. В този период Годишникът променя 3 пъти наименованието си – от 

Годишник на Висшия инженерно-строителния институт (1966 г.), през Годишник на 

Висшия институт по архитектура и строителство (1977 г.) до познатия ни днес Годиш-

ник на Университета по архитектура, строителство и геодезия (1996 г.). 

 

Приятно четене! 

доц. д-р Тони Венелинов –  

гл. редактор на Годишника на УАСГ 
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Dear Colleagues, 

 

This issue is unique as regards the traditional publication of specialized parts within the 

issues dedicated to people and events. The topics of volume 52, issue S1 are the conferences 

held in the UACEG in 2019. The issue contains 6 papers from the Fifth Bridge Symposium 

“Maintenance, Reconstruction and Modernization of Bridges”, 10 papers from the 8
th

 

Bulgarian-Austrian Seminar “Hydrological Hazards and Related Problems“, 8 papers from 

“Rehabilitation of Local Architectural and Structural Technologies from the Central Balkan 

Region and their Application in the Present Day Conditions” and 4 papers from the 

International Scientific Seminar at Poganovski Monastery, Serbia “Sustainable Architecture 

and Working Environment”. All papers can be found on the web site of the University [1] with 

open access. 

The issue starts with 9 papers from Geotechnics – Science and Practice. 100
th
 

Anniversary of the Birth of prof. Georgi Stefanov. The Editorial Board of the Annual of the 

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy decided to dedicate this issue to 

prof. Geo Stefanov – the long-time editor of the Annual, as he was known to many. As a 

preface, we publish the paper of prof. Vladimir Kostov on prof. Stefanov’s  career path [2]. 

As a successor of prof. Stefanov as Editor-in-Chief of the Annual of the UACEG, I 

would like to share with you the legacy of prof. Stefanov. His name was mentioned for the first 

time as Editor-in-Chief on the cover of volume 25, which included 39 papers written and 

submitted from 1972 to 1974, published in 3 fascicules. Since then and till the last volume 

prof. Stefanov was Editor-in-Chief of, within 43 years, 23 volumes were published in 135 

fascicules, comprising a little over than 2100 published papers. In the above mentioned period, 

the Annual changed its name 4 times – from Annuaire De L'Institut De Genie Civil (1966), 

Annuaire De L'Institut D'Architecture Et De Genie Civil (1977), Annuaire D'Architecture, De 

Genie Civil Et De Geodesie (1996) to Annual of the University of Architecture, Civil 

Engineering and Geodesy (2009). 

 

Enjoy!  

 

Assoc. Prof. Tony Venelinov, PhD –  

Editor-in-Chief of the Annual of the UACEG 
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