
В чест на юбилея „75 години УАСГ“ в периода 1 – 3 ноември 2017 г. 

ще се проведе Mеждународна юбилейна научна конференция 

Основната ѝ цел е да се реализира научен форум, на който да бъдат представени 

последните тенденции, постижения и проблеми в съответните тематични направления. 

Цели се също така да се дадат насоки за бъдещи научни изследвания, да се повиши 

ефективността на прилаганите методики и технологии, както и степента на опазване на 

околната среда. 

Основни тематични направления 

 Архитектура и урбанизъм 

 Строителство 

 Транспортно строителство и геотехника 

 Водно инженерство 

 Геодезически референтни системи, гравитационно поле и геодинамика 

 Геодезия, приложна геодезия и геоинформатика 

 Кадастър, управление на имоти, земеустройство и опазване на околната среда 

 Картография, фотограметрия и дистанционни изследвания 

 Математика и физика 

 Инфраструктурни проекти и нормативна база 

 Обществени науки 

 Обучение през целия живот 

Важни дати 

1 юли 2017 

Краен срок за изпращане на резюметата 

(Потвърждение за прието резюме ще се получи възможно 

най-бързо, но не по-късно от 22 юли 2017 г.) 

1 септември 2017 Краен срок за регистрация на участниците 

1 септември 2017 Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите 

1 октомври 2017 Краен срок за заплащане на таксите 

 

Допълнителна информация можете да намерите на: 

http://conference2017.uacg.bg/ 

  



По случай 22 март –  Световния ден на водата,  

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), 

Българската асоциация по водите (БАВ) и Сдружение „Аз обичам 

водата” организират Седмица на водата 

В рамките на Седмицата на водата, Хидротехническият факултет при УАСГ 

организира „Дни на отворените врати”. В дните 20, 21 и 22 март Хидротехническият 

факултет ще посрещне ученици и ще организира обиколки в лабораториите си. Ще 

могат да се видят модели на различни съоръжения като язовирни стени, преливници, 

водохващания, турбини, както и елементи от водоснабдителни и канализационни мрежи, 

помпени станции и др. Посетителите ще придобият представа с какво се занимава един 

хидроинженер и с какво е по-различен от останалите строителни инженери. 

Важно за кандидат-студенти! Всички посетители от последен клас на средното 

образование ще получат възможност да заявят писмено желание за висше образование в 

конкретна специалност на Хидротехническия факултет при УАСГ, с което приемът им в 

нея ще е гарантиран без конкурсен изпит и след успешно положени ДЗИ за 2017-та 

година. 

 

 
ВХОД  СВОБОДЕН! 

 

 

Предварителна програма 
 

16 – 22 март – Фотоизложба „Фонтаните в България“. 

 

Обиколки на лаборатории: 

20 март (понеделник): 10:00 – 11:00 и 13:00 – 14:00 

21 март (вторник): 13:00 – 14:00 

22 март (сряда): 10:00 – 11:00 и 13:00 – 14:00 

 

 

 
За контакт с УАСГ: гл. ас. д-р Емил Цанов 

тел: 08833 08833 

e-mail: e.tsanov@mail.bg 

 

координатор: Антоанета Салфидж, 

тел: 0878 88 69 77 

e-mail: asalfij@gmail.com 

 

  


