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Съавтори:  .................................................................................
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...................................................................................................
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Моля, попълнете всички части на заявката за участие! 
Ако участвате с два доклада може да използвате копие! 
Регистрирайте се на сайта на конференията или изпратете 
сканирано копие на попълнената заявка за участие на 
адрес: conference_vsu_2019@vsu.bg 

НАУЧНИ СЕКЦИИ

I. Архитектура и урбанизъм

II. Изкуство и опазване на архитектурното наследство

III. Строителна механика

IV. Строителни конструкции

V. Строителна физика и материалознание
VI. Технология и управление на строителството
VII. Устойчиво строителство и екологична сигурност
VIII. Студентска секция
IX. Ученическа секция

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ
l Презентация
l Постер
l Слушател
l Задочен участник
l Фирмено представяне - доклад
l Фирмено представяне - изложба; демонстрация

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Конференцията ще се проведе във Висшето строително училище 
„Любен Каравелов” – София.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ И ПУБЛИКУВАНЕ
Официални езици на конференцията са български,английски, 

немски и руски
Като работни езици се ползват български, английски, руски и 

немски език.
Резюметата на докладите ще бъдат включени в сборник с ISSN: 

1314-071X във вида, в който са представени от автора. Цялата 
информация за начина на подготовка на докладите, тяхното 
разпределение и разпространение, може да намерите на сайта на 
Конференцията.

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ
Регистрацията на участниците ще се извършва на 17  октомври 

2019 г. (четвъртък) от 8:00 часа до 12:00 часа в сградата на Ректората 
на ВСУ – централно фоайе, етаж 1.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 
Висше строително училище „Любен Каравелов” 

XIX  Международна научна конференция по строителство и 
архитектура ВСУ’2019  

ул. „Суходолска” №175, гр. София 1373

тел.: 02 8029 130, 02 8029 160 имейл: conference_vsu_2019@vsu.bg 
(за кореспонденция на български език)

тел.: 02 8029 130; имейл: conference_vsu_2019@vsu.bg
(за кореспонденция на английски език) 

сайт на конференцията: www.vsu.bg
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КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ПОСТЕР НА СТУДЕНТ
Право на участие в този конкурс имат всички студенти, 

независимо в кое висше училище учат, независимо от образователно-
квалификационната степен (бакалавър или магистър), специалността, 
формата на обучение или възраст. Студентите трябва да са автори на 
доклад и да го представят като постер. Допуска се до един съавтор на 
доклада/постера, който да не е студент. Всяко постерно представяне 
позволява на един студент да участва в конкурса.

Постер-сесията ще се проведе на 17 октомври 2019 г. от 10 до 
15 ч. в специално оформено за целта помещение в сградите на ВСУ. 
Жури, съставено от членове на Международния научен комитет, 
присъстващи на Конференцията, ще присъди отличия, като 
призьорите ще получат грамоти.

Критериите за оценка са: време за четене на постера, разпределе-
ние, качество и съвместимост на шрифтовете, изображенията и 
текста, зрителна привлекателност, способност да събужда интерес 
и да насърчава дискусия и въпроси. Освен това ще се оценяват 
точността, краткостта и убедителността на отговорите на въпроси.

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД НА УЧЕНИК
Традиционно на Конференцията на ВСУ се провежда конкурс за 

най-добър доклад на ученик. 
Жури, съставено от членове на Международния научен 

комитет, присъстващи на Конференцията, ще присъди първо, второ 
и трето място, като призьорите ще получат грамоти. 

Критериите  за оценка са: 
- достойнства на изследвания проблем и демонстриране на

изследователски умения; 
- качество на изложения материал - ясно и последователно

изложение на проблема и резултатите, естетично оформление - 
цветове, големина на схеми и шрифтове; 

- изложение - адекватно разясняване на материала, риторика,
увереност, спазване на зададеното време за презентация;

- отговор на въпросите - адекватност на отговорите, стегнатост,
убедителност 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председатели

доц. д-р инж. Венцислав К.Стоянов
доц. д-р худ. Александра Иванова

Почетен председател 
проф. д-р инж. Дончо Партов

Членове 
доц. д-р инж. Анита Хандрулева  
доц. д-р арх. Юлия Илиева 
доц. д-р Ваньо Георгиев
доц. д-р инж. Тодор Георгиев 
Минко Минков

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
отбележете Вид участие Такса

100,00 лева
  50,00 лева
  60,00 лева
150,00 лева

Първи автор
Съавтор
Слушател
Фирмено представяне – доклад
Фирмено представяне – изложба 200,00 лева

и/или демонстрация 

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 – изложба 100,00 лева

и/или демонстрация 

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’2019“

Очакваме Ви 
през 

октомври!

ВАЖНИ ДАТИ

Изпращане на заявка за участие и 
резюме на доклад
Потвърждаване на заявката 
Изпращане на пълния текст на 
доклада и плащане на таксата

18.09.2019 г. 

      При заплащане до 16.08.2019 г. се ползва 
преференция 50% от пълната такса        

За онлайн регистрация за 
участие  посетете сайта на 
конференцията на адрес: 

www.vsu.bg

ПОЧЕТНИ СЪОРГАНИЗАТОРИ
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране 
Научно-технически съюз по строителство в България 
Камара на строителите в България
Камара на архитектите в България
Съюз на архитектите в България

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ
Борислав Борисов, проф. д.а.н. арх., Ректор на ВСУ-
Председател 

ЧЛЕНОВЕ
Константин Казаков, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Любен Каравелов“
Георги Франгов, проф. д-р инж., ВСУ „Любен Каравелов“
Теодор Рошавелов, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Любен Каравелов“
Янко Александров, проф. д-р арх., ВСУ „Любен Каравелов“
Дончо Партов, проф. д-р инж., ВСУ „Любен Каравелов“
Ангел Балтов, чл. кор. д.т.н. инж., Институт по механика – БАН
Димитър Назърски, проф. д-р инж., УАСГ, БАИС
Ячко Иванов, акад. проф. д.т.н. инж., Институт по механика - НТССБ 
Астериос Лиолиос, проф. д.т.н. инж., Тракийски университет, Гърция 
Джон Ермопоулос, проф. д-р инж., ТУ, Атина, Гърция
Владимир Картопольцев, акад. проф. д.т.н., ТГСАА - Томск, Русия 
Владимир Кршистек, проф. д-р т.н. инж., Чешки техн.университет, Чехия 
Индржих Мелхер, проф. д.т.н. инж., ТУ, Бърно, Чехия
Иржи Студничка, проф. д.т.н. инж., ТУ, Прага, Чехия
Милош Дрдацки, проф. д.т.н. инж., ЧАН, Прага, Чехия
Мирослав Байер, проф. д-р инж., ТУ, Бърно, Чехия
Франтишек Валд, проф. д-р инж., ТУ, Прага, Чехия
Владимир Савйодский, проф. д.т.н. инж., КНУСА, Украйна
Влоджимерж Мартинек, проф. д.т.н. инж., ТУ, Варшава, Полша
Мариуш Маслак, проф. д-р инж., Технол. Университет, Краков, Полша Голубка 
Нецевска, проф. д-р инж., Унив. „Св. св. Кирил и Методий“, Македония 
Вероника Шендова, проф. д-р инж., Инст. Сеизм. Инж., Скопие, Македония 
Йозеф Мелцер, проф. д-р инж., ТУ, Жилина, Словакия
Ян Равингер, проф. д.т.н. инж., ТУ, Братислава, Словакия
Ева Корманикова, доц. д-р инж.,, ТУ, Кошице, Словакия
Динар Камотим, проф. д-р инж., ТУ, Лисабон, Португалия
Луис Каладо, проф. д.т.н. инж., ТУ, Лисабон, Португалия
Паоло Лоренцо, проф. д.т.н. инж., ТУ, Михнйо, Португалия
Люк Корард, проф. д-р инж., Университет Лиеж, Белгия
Марио Киорино, проф. д-р инж., ТУ, Торино, Италия
Антинио Формисано, проф. д-р инж., ТУ Ферерико II, Италия
Масимо Майовиецки, проф. арх., IUAV, Венеция, Италия
Рикардо Зандонини, проф. д-р инж., Университет, Тренто, Италия
Клара Бертолини Цестари, проф. д-р арх., Политехника, Торино, Италия 
Маурицио Пиаца, проф. д-р инж., Университет в Тренто, Италия 
Федерико М. Мацолани, проф. д.т.н. инж., ТУ, Неапол, Италия
Моогенс Нилсен, проф. д-р инж., Технически университет, Дания 
Николае Тарану, проф. д-р инж., ТУ, Иаси, Румъния
Радомир Фолич, проф. д-р инж., Университет в Нови Сад, Сърбия
Надя Куртович Фолич, проф. д-р арх., Университет в Нови Сад, Сърбия 
Роджър Джонсън, проф. д.т.н. инж., Университет Уоруик, Великобритания
Робърт Иди, д-р инж., Университет Ълстър, Великобритания
Хартмут Пастернак, проф. д.т.н. инж., БТУ, Котбус, Германия
Филип Ван Богарт, проф. д.т.н., инж., ТУ, Гент, Белгия
Найнц Брандл, проф. д.т.н. инж., ТУ, Виена, Австрия
Йешим Камиле Актуглу, проф. д-р арх., Университет Докуз Еилул, Измир, 
Турциия
Наида Адемович, проф. д-р инж., Университет на Сараево, Б и Х

14.09.2019 г. 

o 
o 
o 
o 
o

01.10 2019 г. 




