ИНСТРУКЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
Форматът на докладите съответства на този на
Годишника на УАСГ. За целта може да се използва
Име ......................................................................................
информацията и шаблоните, налични на интернет-сайта
на УАСГ: www.uacg.bg, където има анотация за
конференциите. Официалните езици на конференцията са
Фамилия ..............................................................................
български и английски
Резюметата трябва да бъдат с обем до 15 реда, а
пълният текст на докладите заедно с фигурите и
Организация .......................................................................
таблиците – до 10 страници, като се спазва приложената
„Инструкция за авторите”.
Длъжност ............................................................................ Докладите ще бъдат издадени на компакт-диск, а след
провеждане на Конференцията – рецензирани и
отпечатани в специален свитък на Годишника на УАСГ.
Адрес ...................................................................................

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДИЗИЯ

МИННО- ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. ИВАН РИЛСКИ“
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО
ЗЕМНА МЕХАНИКА И ГЕОТЕХНИЧЕСКО ИНЖЕНЕРСТВО

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА СЕСИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА:
„ГЕОТЕХНИКА – НАУКА И ПРАКТИКА“

тел. .................................. e-mail ..........................................
Участие:

□ С доклад

□ Без доклад

УЧАСТИЕ НА ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Спонсорите на научно-приложната конференция
ще получат официален договор за дарение, подписан
от Ректора на УАСГ.

В ЧЕСТ НА:
„100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФ. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ“

Заглавие на доклада ...........................................................
Автори: ...............................................................................
Моля изпратете този формуляр на e-mail
адреси:atocev@gmail.com
и
geotehnika_uacg@abv.bg; телефон за връзка:
0898613008
Всеки регистриран участник ще получи
потвърждение на електронната си поща.

ПО-ВАЖНИТЕ ДАТИ:
Изпращане на резюметата на докладите:
до 25.02.2019 г.
Изпращане на пълният текст на докладите:
до 20.04.2019 г.
14 май 2019 год.
УАСГ, бул.”Хр. Смирненски” № 1
СОФИЯ

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
Няма такса за участие.

На 14.05.2019 г. се навъват 100 години от
рождението на проф. Георги Стефанов Стефанов.
Проф. Стефанов, е пряк потомък на ръководителя
на Априлското въстание в Перущица Петър Бонев –
един от съратниците на Левски и участник в Легията
на Раковски. Потомък е и на Георги Стефанов,
адвокат, чийто монумент стои и днес в центъра на
Пазарджик
като
родоначалник
на
социалистическото движение в града. Баща му,
Стефан Стефанов, е бил между видните български
инженери от своето време – участвал активно в
строителството на новите ж.п. линии в България от
средата на ХХ век.
Проф. Стефанов е завършил І-ва Софийска мъжка
гимназия, а по-късно Висшето техническо училище
(сега ТУ) във Виена. От началото на 1946 г. е
започнал кариерата си като редовен асистент в ИСИ,
София, по-късно ВИАС, а сега Университет по
архитектура, строителство и геодезия. През 1953 г.
той става доцент, а 1960 г. – професор. Като такъв е
работил и в МГУ, и във ВИАС – бил е
последователно зам. ректор и в двете висши учебни
заведения. И още: Заместник директор на НИСИ;
Началник на отдел “Наука” към Министерството на
образованието; Основател на Българското дружество
по земна механика и фундиране; Дългогодишен
ръководител на катедра “Геотехника”.
Негова особена заслуга е създаването на първата
лаборатория по земна механика в нашата страна,
създаването и усъвършенстването на нормативната
база в областта на земната механика и фундирането.
Той
извърши
първите
земномеханични
и
инженерногеоложки изследвания на льоса в Северна
България.
Проф. Стефанов, бе удостоен със званието
“Почетен доктор на Техническия университет във
Виена”.

ПОД ПАТРОНАЖА НА:
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДИЗИЯ -

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ – РЕКТОР
МИННО- ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПРОФ.
Д-Р ИНЖ. ГЕОЛ. ЛЮБОМИР ТОТЕВ - РЕКТОР

ОРГАНИЗАТОР: КАТЕДРА „ГЕОТЕХНИКА“
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
проф. д-р инж. Владимир Костов- УАСГ
доц.д-р инж.геол. Ася Божинова–Хаапанен - УАСГ
доц. д-р инж. Андрей Тоцев- УАСГ
проф. Хайнц Брандл – ТУ Виена
дипл.-инж. Велин Задгорски
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
проф. д-р инж. Лена Михова - УАСГ
доц. д-р инж. Мирослав Тодоров - УАСГ
доц. д-р инж. Андрей Тоцев - УАСГ
доц. д-р инж. геол. Ивайло Иванов - УАСГ

СПОНСОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
ПРОГРАМА НА ЮБИЛЕЙНАТА
НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯТА
10:00 – 12:00 ч. – Пленарни доклади за проф.
Стефанов – ЗАЛА 228
проф. Владимир Костов – За творческия път;
проф. Хайнц Брандл – Спомени;
дипл.-инж. Велин Задгорски – Спомени;
доц. Енчо Балушев – Спомени.
12:00-12:30 – кафе пауза
12:30 – 15:30 ч. – Сесия с научно – приложни
доклади – ЗАЛА 228
15:30 Коктейл

