
ПРОГРАМА 

 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧЕН СЕМИНАР “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г.“ 

 
ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА СТРОИТЕЛНИЯ ФАКУЛТЕТ НА УАСГ – корпус Б, 3 етаж (311- зала). 

28. 02. 2019 г. (четвъртък)  

ОТКРИВАНЕ НА ВТОРА СЕСИЯ  

10.00 ч.  

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

№ 
 

№ 
на договор 

Ръководител на договор Тема Час 

   Модератор: проф. д-р инж. Николай 

Рангелов 
 

1 
Д-107/18 

доц. д-р инж. Любомир 
Здравков 
докт. инж.Мария Пантушева 

Изследване на стационарни покриви 
на стоманени вертикални 
цилиндрични резервоари при 
сеизмични въздействия. 

10.00 – 10.20  

2 
Д-111/18 

доц. д-р инж. Емад 
Абдулахад 
докт. инж. Емин Махмуд 

Изследване на поведението на носещи 
зидани стени при сеизмични 
въздействия с наличие на отвори в 
зидарията, контактуващи и 
неконтактуващи с обрамчващите 
елементи. 

10.20 – 10.40  

3 Д-112/18 
проф. д-р инж. Марина 
Трайкова 
докт. инж. Георги Иванов 

Експериментално изследване на 
монолитни стоманобетонни плочи, 
усилени чрез външно предварително 
напрягане на високоякостни въжета. 

10.40 – 11.00 

4 
Д-114/18 

доц. Лъчезар Хрисчев 
докт. инж. Венцислав 
МинчевТ 

Експериментално изследване на 
пропускливостта на различни типове 
мрежи за фасадно скеле при ветрови 
въздействия. 

11.00 – 11.20 

5 Д-100/17 доц. д-р инж Вътю Танев 
докт. инж. Тихомир 
Георгиев 

Изследване поведението на иновативни 
подови системи от конструктивна 
дървесина пренасящи въздействия в две 
ортогонални направления. 

11.20 – 11.40  

   КАФЕ ПАУЗА  11.40 - 12.00  

   
Модератор: проф. д-р инж. Дарина 

Нитова 
 

6 Д-101/17 

доц. д-р инж Вътю Танев 
Танев 
докт. инж. Петя Груева 

Проучване, обследване и документиране 
на характерни конструктивни системи и 
детайли от дървесина в недвижимото 
културно наследство на България от 
периода на възраждането в районите по 
долината на река Места  и около град 
Котел. 

12.00 – 12.20  

7 
Д-109/18 

доц. д-р инж. Весела 
Филипова 
докт. инж. Борис Йоцов 

Оптимизиране на методиката за 
оразмеряване на асфалтови настилки. 

12.20 – 12.40  



8 
Д-116/18 

Доц. д-р инж. Петър 
Николов 
Докт. инж. Иван Бръмбаров 

Експериментално изследване на 
поведението на еластомерни лагери тип В. 

12.40 – 13.00  

   ОБЕДНА ПОЧИВКА  13.00 14.00  

   Модератор: доц. д-р инж. П. Филков  

9  Д-105/18 
проф. д-р инж. Ирина 
Рибарова 
докт. инж. Добрил Вълчев 

Алги-базирана пречиствателна 
технология: избор на култура и 
определяне на технологични 
параметри в лаборатолни условия. 

14.00 – 14.20  

10  Д-108/18 

доц. д-р инж. Димитър 
Георгиев 
докт. инж. Веселин 
Карасинкеров 
 

Експериментални хидравлични 
изследвания на поливни крила за 
капково напояване. 

14.20 – 14.40  

11  Д-115/18 
доц. д-р инж. Ангелина 
Даскалова 
докт. инж. Валентин Курдов 

Влияние на почвената структура върху 
избора на поливна техника. 14.40 – 15.00  

12  Д-96/17 

 проф. д-р инж. Ирина 
Рибарова 
докт. инж. Цветелина 
Ковачева 

Динамика и баланси на фосфора в пилотен 
водосбор с множество зауствания на 
пречистени  и непречистени отпадъчни 
води. 

15.00 – 15.20 

   КАФЕ ПАУЗА  15.20 – 16.00  

   Модератор: доц. д-р арх. Милена 

Ташева 
 

13  Д-110/18 

доц. д-р арх. Йорданка 
Кандулкова 
докт. арх. Милена 
валентинова Лозанова 

Мегалитни културни ценности на 
територията на Странджа. 

16.00 – 16.20 

14 Д-113/18 

доц. д-р арх. Елена 
Димитрова 
докт. урб. Васил Георгиев 
Маджирски 

Влияние на интермодалните 
транспортни възли върху формирането 
и функционирането на градското 
публично пространство. 

16.20 – 16.40 

15  
Д-106/18 

доц. д-р инж. Димитър  
Тонков 
Докт. инж. Никол Николова 

Тримерно моделиране и визуализация 
на инженерни обекти за целите на 
проектирането. 

16.40 – 17.00 

   ЗАКРИВАНЕ НА ВТОРА СЕСИЯ  

 

 

 
 


