
        
Програма по откриването на Национален център по сеизмично инженерство 

20-22 май 2019 г. 
   

 
 

10.15 - 13.00 ч. 
 
 
 
 
 

13.30 - 15.30 ч. 
 
 
14.15 - 16.00 ч. 
 
 

 
                 20 май 2019 г. Понеделник 

 
Workshop on topic: "Seismic Methodologies for Applied Research and Testing of non-
engineered techniques". Project "Where there is no Engineer – Designing for 
Community Resilience", Theme 1 "Climate Resilient Infrastructure" (in english). 
водещ eng. Martijn Schildkamp, Smart Shelter Research (SSR), Alphen aan den Rijn, 
Netherlands 
УАСГ - НЦСИ/Научноизследователски и образователен център Б-067 
 
Национален център по сеизмично инженерство - ден на отворени врати. 
материална база на НЦСИ 
 
Научнопопулярна лекция на тема "SMARTnet: Seismic Methodologies for Applied 
Research and Testing of non-engineered techniques. Determination of Material 
Properties and Development of Test Methodologies for Rubble Stone Masonry (in 
Developing Countries)" 
Лектор: eng. Martijn Schildkamp, Smart Shelter Research (SSR), Alphen aan den Rijn, 
Netherlands 
УАСГ - зала Б230 

            
                                              21 май 2019 г. Вторник (Св. Св. Константин и Елена) 

 
10.15 - 13.00 ч. 
 
 
 
 
 
 
10.30 - 12.30 ч. 
 
 
14.15 - 16.05 ч. 
 
 
           14.15-14.30 
 
           14.35-14.50 
 
 
           14.55-15.10 
 
 
           15.15-15.30 
 

 
Workshop on topic: "Seismic Methodologies for Applied Research and Testing of non-
engineered techniques". Project "Where there is no Engineer – Designing for 
Community Resilience", Theme 1 "Climate Resilient Infrastructure" (in english). 
водещ eng. Martijn Schildkamp, Smart Shelter Research (SSR), Alphen aan den Rijn, 
Netherlands 
УАСГ - НЦСИ/Научноизследователски и образователен център Б-067 
 
Национален център по сеизмично инженерство - ден на отворени врати. 
материална база на НЦСИ 
 
Пакет от кратки презентации, представящи част от от основните дейности на 
Национален център по сеизмично инженерство, следвани от кратка дискусия: 
УАСГ - НЦСИ/Научноизследователски и образователен център Б-067 
Национален център по сеизмично инженерство - основни научни приоритети. 
представя доц. д-р инж. Цветан Георгиев 
Новият програмен период на ЕС 2021-2027 г. - предизвикателство пред 
Националния център по сеизмично инженерство и УАСГ. 
представя проф. д-р инж. Петър Павлов 
Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство на територията на София Тех 
Парк - концептуален функционален модел. 
представя доц. д-р инж. Цветан Георгиев 
Аналитично-числена методика за оценка сеизмичната уязвимост на сгради и 
съоръжения и възможности за нейното реализиране 

Университет по архитектура, строителство и геодезия 

Национален център по сеизмично инженерство 
1046, София, бул. „Хр.Смирненски“ 1, УАСГ, Централно фоайе – ляво, каб. Б121А 

3592-866-64-53  office@neec.bg  http://www.neec.bg/ 



 2 

 
           15.35-15.50 
 
 
           15.55-16.05 
 
 
14.15 - 15.50 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
16.15 - 16.50 ч. 
 
 
 
 
17.00 - 17.30 ч. 
 
 
17.40 - 20.00 
 
    

представя доц. д-р инж. Делян Благов 
Система за събиране, обработка, съхранение и визуализация на данни за 
вибрационната активност на УАСГ-корпус Б (Сеизмична станция НЦСИ/УАСГ) 
представя инж. Огнян Ганчев 
Представяне на новия двуезичен web-site www.neec.bg 
представят проф. д-р инж. Петър Павлов и инж. Николай Куюмджиев 
 
„Основни изисквания на стандарта Еврокод 8, относно сеизмичната осигуреност 
на сгради, съоръжения, обзавеждане и оборудване“ - двудневен обучителен курс с 
участници от Столична община, направление "Архитектура и градоустройство" - 
1 част. 
водещи обучението - екип от работна група НЦСИ с ръководител проф. д-р инж. 
В. Кърджиев 
УАСГ - НЦСИ/Научноизследователски и образователен център Б-067 
 
Представяне на новата материална база на Националния център по сеизмично 
инженерство пред официалните гости по откриването на центъра и представители 
на медиите.  
материална база на НЦСИ 
 
Откриване на Национален център по сеизмично инженерство - официална част 
УАСГ, централно фоайе. 
 
Коктейл за участниците в откриването на Национален център по сеизмично 
инженерство 
УАСГ, преподавателски стол 

                                               22 май 2019 г. Сряда 

 
10.15 - 11.30 ч. 
 
 
 
 
10.30 - 12.30 ч. 
 
 
12.00 - 13.30 ч. 
 
 
14.15 - 15.30 ч.  
 
 

 
Работна среща между екип на НЦСИ/УАСГ, Bosh Rexroth Germany, БР Техника 
ЕООД относно оборудването на Лабораторен комплекс по Сеизмично 
инженерство в София Тех Парк 
УАСГ - НЦСИ/Научноизследователски и образователен център Б-067 
 
Национален център по сеизмично инженерство - ден на отворени врати. 
материална база на НЦСИ 
 
Работно посещение на министъра на образованието и науката - Красимир Вълчев 
материална база на НЦСИ 
 
Работна среща между представители на НЦСИ/УАСГ, София Тех Парк, Bosh 
Rexroth Germany, БР Техника ЕООД относно оборудването на Лабораторен 
комплекс по Сеизмично инженерство на територията на София Тех Парк 
София Тех Парк/Лабораторен комплекс -Заседателна зала 

            
                                               12 юни 2019 г. Сряда 

 
13.30 - 16.30 ч. 
 

 
„Основни изисквания на стандарта Еврокод 8, относно сеизмичната осигуреност 
на сгради, съоръжения, обзавеждане и оборудване“ - двудневен обучителен курс с 
участници от Столична община, направление "Архитектура и градоустройство" - 
2 част. 
водещи обучението - екип от работна група НЦСИ с ръководител проф. д-р инж. 
В. Кърджиев 
УАСГ - НЦСИ/Научноизследователски и образователен център Б-067 

 


