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състояние и перспективи

Основен модератор проф. д-р арх. Валери Иванов

МОН програма НПКНИ 2020-2027

Архитектурно-строителна седмица 2022

Интер Експо Център, София, бул. „Цариградско шосе“ 147 – зала 4

30 март 2022 г. (сряда) – 14.00 ч.

Програма:

14.00-14.15 Представяне на участници и гости на кръглата
маса. Изказвания.

14.15-14.30 Панел 1. Експерименталното сеизмично
инженерство — съвременна възможност за
устойчиво управление на сградния фонд
проф. д-р инж. Димитър Кисляков
инж. Огнян Ганчев

14.30-14.45 Панел 2. Експерименталното сеизмично
инженерство при опазване на културно-
историческото наследство
проф. д-р инж. Марина Трайкова

14.45-15.05 Панел 3. Развитие на националната политика
за намаляване на сеизмичния риск чрез
изграждане и оборудване на Лабораторен
комплекс по сеизмично инженерство
проф. д-р инж. Петър Павлов
доц. д-р инж. Цветан Георгиев

15.05-15.45 Дискусия



14.15-14.30  Панел 1. Експерименталното сеизмично инженерство ——  съвременна съвременна 

възможност за устойчиво управление на сградния фондвъзможност за устойчиво управление на сградния фонд 

    проф. д-р инж. Димитър Кисляков,  

    инж. Огнян Ганчев 

    УАСГ, Национален център по сеизмично инженерство 

    В презентацията се представя вече десетилетното развитие на Сеизмичното 

инженерство в България с неговите богати традиции и натрупан опит в областта на образованието, 

практическите приложения и научното творчество. Споделят се някои основни проблеми в тази област 

понастоящем при сградите и съоръженията, обектите на техническата и критична инфраструктура. На 

основата на завършен през лятото на 2019 г. изследователски проект се посочват някои характерни 

особености на индустриално изградените жилищни комплекси у нас и свързаните с тях опасности за 

населението при евентуално силно земетресение. Накрая, отново въз основа на споменатото и други 

подобни изследвания на жилищния фонд у нас се привеждат някои условни данни за възможни щети в 

резултат на евентуално силно земетресение, съответстващо по своите параметри на известни такива 

сеизмични събития от миналото.  

Национална кръгла маса  
„„Експерименталното сеизмично инженерство Експерименталното сеизмично инженерство --  състояние и перспективисъстояние и перспективи““  

Национален център по сеизмично инженерство 2022 г.

Национална кръгла маса „Експерименталното сеизмично инженерство - състояние и перспективи“

Експерименталното сеизмично инженерство – съвременна възможност за устойчиво управление на сградния фонд

Архитектурно-строителна седмица 2022

30 март 2022 г. (сряда) – 14.15 ч. Интер Експо Център – зала 4

3. Бъдещето на индустриално изградените жилищни комплекси

Основни въпроси:
➢ Какви са видовете жилищни панелни сгради и как те са разпределени 

географски? Как преустройствата и липсата на поддръжка във времето са 

повлияли на конструктивната безопасност на тези сгради?

➢ Как панелните жилищни сгради ще издържат на земетресения, 

отчитайки различна сила на земните движения и различните видове 

сгради? Какви ще бъдат социалните и икономическите последици от 

повредите?

➢ До колко настоящият процес на изготвяне на технически паспорти в 

България идентифицира слабости в панелните сгради?

➢ Кои са осъществимите, прагматични и рентабилни подходи за 

подобряване както на сеизмичната безопасност, така и на цялостното 

качество на панелните жилищни сгради?

➢ Какви действия могат да се предприемат в по-широк мащаб за 

определяне и намаляване на сеизмичния риск в други видове жилищни и 

нежилищни сгради?

Световната банка. 2019. “Намаляване на риска 

при земетресения за панелните многофамилни 

жилищни сгради в БЪЛГАРИЯ”

Национален център по сеизмично инженерство 2022 г.

Национална кръгла маса „Експерименталното сеизмично инженерство - състояние и перспективи“

Експерименталното сеизмично инженерство – съвременна възможност за устойчиво управление на сградния фонд

Архитектурно-строителна седмица 2022

30 март 2022 г. (сряда) – 14.15 ч. Интер Експо Център – зала 4

4. Финансов и социален отпечатък на евентуално сеизмично бедствие

при сгради и съоръжения, техническа и критична инфраструктура

Национален център по сеизмично инженерство 2022 г.

Национална кръгла маса „Експерименталното сеизмично инженерство - състояние и перспективи“

Експерименталното сеизмично инженерство – съвременна възможност за устойчиво управление на сградния фонд

Архитектурно-строителна седмица 2022

30 март 2022 г. (сряда) – 14.15 ч. Интер Експо Център – зала 4

4. Възможностите на експерименталното сеизмично инженерство за

устойчиво управление на сграден фонд и инфраструктура

Национален център по сеизмично инженерство 2022 г.

Национална кръгла маса „Експерименталното сеизмично инженерство - състояние и перспективи“

Експерименталното сеизмично инженерство – съвременна възможност за 

устойчиво управление на сградния фонд

Архитектурно-строителна седмица 2022

Интер Експо Център, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147 – зала 4 30 март 2022 г. (сряда) – 14.00 ч.

проф. д-р инж. Димитър Кисляков

УАСГ, Национален център по сеизмично инженерство

инж. Огнян Ганчев

УАСГ, Национален център по сеизмично инженерство



14.30-14.45  Панел 2. Експерименталното сеизмично инженерство при опазване на  

    културно-историческото наследство. 

    проф. д-р инж. Марина Трайкова 

    УАСГ, кат. „Масивни  конструкции“ 

    В презентацията се формулират основните проблеми при проектирането на 

интервенции в конструкциите на историческите сгради. Последните могат да се дефинират като 

следствие от голямо видово разнообразие на конструкциите, липса на достатъчно познание за вида на 

конструкциите, използваните материали, липса на документация, трудна оценка на актуалното 

състояние на конструкциите и  т.н. Показани са съвременните тенденции при проектиране на намесите в 

исторически сгради: проектиране въз основа на дългосрочен и системен мониторинг, въз основа на дългосрочен и системен мониторинг, ““in situin situ” ” 

експериментиексперименти, експериментално изследване на модели в лабораторни условиякспериментално изследване на модели в лабораторни условия и др.  Дадени са 

подходящи примери за изследване на сгради—паметници на културата при които са използвани 

описаните съвременни тенденции. В края на презентацията се отчита необходимостта от построяване в 

България на лаборатория за експериментално сеизмично изследване, което още постави изследванията 

на сеизмичното поведение на конструкциите на ново по-високо ниво. Това ще бъде възможност  да се 

изгради съвременна система за намаляване на сеизмичния риск в България 

Национален център по сеизмично инженерство 2022 г.

Национална кръгла маса „Експерименталното сеизмично инженерство - състояние и перспективи“

Архитектурно-строителна седмица 2022

30 март 2022 г. (сряда) – 14.00 ч. Интер Експо Център – зала 4

➢Проектиране въз основа на 

“in situ” експерименти

Пример [1] : Разположение на

акселерометри в Kuño Tambo church (Перу)

Методът дава възможност за създаване на 

3D числен модел за изследване 

на конструкцията

Резултат: Идентификация на конструктивните

Проблеми и слаби места 

Експерименталното сеизмичното инженерство при опазване на културно-историческото наследство

Национален център по сеизмично инженерство 2022 г.

Национална кръгла маса „Експерименталното сеизмично инженерство - състояние и перспективи“

Архитектурно-строителна седмица 2022

30 март 2022 г. (сряда) – 14.00 ч. Интер Експо Център – зала 4

➢Експериментално изследване на 

модели в лабораторни условия

Пример [2]: изследване на исторически 

зидан мост в Мостар (1566 г.)

Експерименталното сеизмичното инженерство при опазване на културно-историческото наследство

Национален център по сеизмично инженерство 2022 г.

Национална кръгла маса „Експерименталното сеизмично инженерство - състояние и перспективи“

Архитектурно-строителна седмица 2022

30 март 2022 г. (сряда) – 14.00 ч. Интер Експо Център – зала 4

➢Експериментално изследване на модели в лабораторни условия

Експерименталното сеизмичното инженерство при опазване на културно-историческото наследство

Национален център по сеизмично инженерство 2022 г.

Национална кръгла маса „Експерименталното сеизмично инженерство - състояние и перспективи“

Експерименталното сеизмичното инженерство при опазване на 
културно-историческото наследство

Архитектурно-строителна седмица 2022

Интер Експо Център, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147 – зала 4 30 март 2022 г. (сряда) – 14.00 ч.

проф. д-р инж. Марина Трайкова

УАСГ, кат. „Масивни конструкции“

Национална кръгла маса  
„„Експерименталното сеизмично инженерство Експерименталното сеизмично инженерство --  състояние и перспективисъстояние и перспективи““  



14.45-15.05  Панел 3. Развитие на националната политика за намаляване на Развитие на националната политика за намаляване на     

        сеизмичния риск чрез изграждане и оборудване на Лабораторен сеизмичния риск чрез изграждане и оборудване на Лабораторен     

        комплекс по сеизмично инженерствокомплекс по сеизмично инженерство 

    проф. д-р инж. Петър Павлов, доц. д-р инж. Цветан Георгиев 

    УАСГ, Национален център по сеизмично инженерство 

    В презентацията е описана историята на създаването на Национален център по 

сеизмично инженерство. Показан е и пътят, който е изминат до включването на Нациионален център по 

сеизмично инженерство като стратегически обект от Национална пътна карта за научна инфраструктура 

2020-2027 г. Показани са резултатите от проведените дейности по ООбществена поръчка бществена поръчка с предметс предмет 

"Изготвяне на предпроектно проучване и идеен инвестиционен проект за изграждане и оборудване на "Изготвяне на предпроектно проучване и идеен инвестиционен проект за изграждане и оборудване на 

Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство (ЛКСИ)"Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство (ЛКСИ)". Дадени са основните заключения от Дадени са основните заключения от 

проведените Предпроектни проучвания, насочени основно към прецизиране на технологичното проведените Предпроектни проучвания, насочени основно към прецизиране на технологичното 

оборудване на комплекса. Дадени са извадки от проектната документация от оборудване на комплекса. Дадени са извадки от проектната документация от ИИдеен инвестиционен деен инвестиционен 

проект за изграждане и оборудване на Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство (ЛКСИ). проект за изграждане и оборудване на Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство (ЛКСИ). 

Показан е календарен график на възможното изпълнение на дейностите и съпътстващите ги обществени Показан е календарен график на възможното изпълнение на дейностите и съпътстващите ги обществени 

процедури. Дадено е кратко съдържание на разработваната Стратегия за развитие на Национален център процедури. Дадено е кратко съдържание на разработваната Стратегия за развитие на Национален център 

по сеизмично инженерство. В края отново се подчертава, че България е една от малкото страни на по сеизмично инженерство. В края отново се подчертава, че България е една от малкото страни на 

сеизмично опасния Балкански полуостров без специализиран Лабораторен комплекс по сеизмично сеизмично опасния Балкански полуостров без специализиран Лабораторен комплекс по сеизмично 

инженерство.инженерство. 

Национална кръгла маса  
„„Експерименталното сеизмично инженерство Експерименталното сеизмично инженерство --  състояние и перспективисъстояние и перспективи““  

Национален център по сеизмично инженерство 2022 г.

Национална кръгла маса „Експерименталното сеизмично инженерство - състояние и перспективи“

Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск чрез 

изграждане и оборудване на Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство

Архитектурно-строителна седмица 2022

Интер Експо Център, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147 – зала 4 30 март 2022 г. (сряда) – 14.00 ч.

проф. д-р инж. Петър Певлов

УАСГ, Национален център по сеизмично инженерство

доц. д-р инж. Цветан Георгиев

УАСГ, Национален център по сеизмично инженерство

Национален център по сеизмично инженерство 2022 г.

Национална кръгла маса „Експерименталното сеизмично инженерство - състояние и перспективи“

Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск чрез изграждане и оборудване на ЛКСИ

Архитектурно-строителна седмица 2022

30 март 2022 г. (сряда) – 14.00 ч. Интер Експо Център – зала 4

❑ Национален център по сеизмично инженерство – старегически обект от НПКНИ 2020-2027 г.

Национален център по сеизмично инженерство Партньорска мрежа
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Национален център по сеизмично инженерство 2022 г.

Национална кръгла маса „Експерименталното сеизмично инженерство - състояние и перспективи“

Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск чрез изграждане и оборудване на ЛКСИ

Архитектурно-строителна седмица 2022

30 март 2022 г. (сряда) – 14.00 ч. Интер Експо Център – зала 4

❑ Предпроектни проучвания за изграждане и оборудване на Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство (ЛКСИ)

Част Технология (ППП за технологично оборудване)

Лаборатория 2. Лаборатория за квазистатично 

изследване.

Обект на изследване:

Конструкции, елементи, възли.

Предмет на изследване:

Статично реагиране.

Средство за изследване:

Силова стена.

Национален център по сеизмично инженерство 2022 г.

Национална кръгла маса „Експерименталното сеизмично инженерство - състояние и перспективи“

Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск чрез изграждане и оборудване на ЛКСИ

Архитектурно-строителна седмица 2022

30 март 2022 г. (сряда) – 14.00 ч. Интер Експо Център – зала 4

❑ Идеен инвестиционен проект за изграждане и оборудване на Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство (ЛКСИ)

Част Архитектура3D визуализации


