
Покана 

Уважаеми бъдещи участници във ВСУ'2022 

Скъпи приятели и колеги, 

От името на Организационния комитет Ви каним най-любезно да участвате в XXII 
Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2022, която ще се 
проведе на 6, 7 и 8 октомври 2022 г. в София. 

 

Организационен комитет на ВСУ'2022 
ВСУ „Л. Каравелов“, София 

Обща информация 

Международната научна конференция „Строителство и архитектура“ се провежда всяка 
година във Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София. 

Съорганизатори на конференцията са български институции и професионални 
организации, функциониращи в областта на архитектурата и строителството. Научният 
комитет е съставен от известни български и чуждестранни учени. 

Официални езици на конференцията са български и английски. Като работни езици се 
използват български, английски, руски, френски и немски. 

Предвидени са разнообразни форми за участие в конференцията: доклад, постер, задочно 
участие, гост. Организират се специални събития – дискусионни форуми, фирмени 
представяния и изложения, конкурси за най-добър доклад на млад учен, постер на студент 
и доклад на ученик. 

Тематични направления 

I. Архитектура и урбанизъм 
II. Изкуство и опазване на архитектурното наследство 
III. Строителна физика и здравословна жизнена среда 
IV. Строителни материали и технологии 
V. Строителна механика 
VI. Фундиране и геотехника. Пътно и железопътно строителство. 
VII. Строителни конструкции 
VІІІ. Сеизмично инженерство 
ІХ. Организация на строителството 
Х. Строителен мениджмънт и предприемачество 
XI. Безопасност и сигурност в строителството 
XII. Устойчиво строителство и екологична сигурност 
XIII. Строително право и недвижими имоти 
XIV. Дигитализация в строителството, архитектурата и обучението 
XV. Студентска секция 



Важни дати 

30 юли 2022  
Изпращане на заявка за участие и резюмета на докладите 

5 август 2022  
Потвърждаване на заявката за прието резюме 

7 септември 2022 
Изпращане на пълния текст на докладите 

9 септември 2022  
Потвърждаване приемането на пълния текст и стартиране на рецензирането 

24 септември 2022  
Изпращане на окончателен, коригиран след препоръки от рецензенти пълен текст и 
заплащане на таксите по банков път 

2 октомври 2022  
Публикуване на окончателната програмата на конференцията 

6 октомври 2022  
Регистриране на участници и започване на конференцията 

8 октомври 2022  
Завършване на конференцията 

Такси за участие 
Първи автор 100,00 лева 
Съавтор 50,00 лева 
Слушател 60,00 лева 
Фирмено представяне – доклад 150,00 лева 
Фирмено представяне – изложба и/или демонстрация 200,00 лева 
 
Преференциални такси 
o Докторант 40,00 лева 
o Студент, ученик 20,00 лева 
o Участник от съорганизатор безплатно 
o Традиционно участваща фирма - доклад 60,00 лева 
o Традиционно участваща фирма и/или демонстрация – изложба 100,00 лева 
 
Таксите за участие включват: публикуване до две резюмета на доклади в сборника, 
сборник, материали на конференцията, коктейл и др., които зависят от вида на участието. 
За повече информация посетете сайта на конференцията. Там също ще намерите 
условията за ползване на преференциални такси 

  



Банкова сметка 
БАНКА: БНБ–ЦУ 
IBAN: BG02 BNBG 9661 3100 1461 01 
BIC: BNBGBGSD 
ТИТУЛЯР: ВСУ „Любен Каравелов“ 
В документа за плащане посочете името на участника и посочете, че плащането е за 
конференцията, напр.: „Петър Иванов, ВСУ’2022“ 

 

 

 


