
Х Юбилейна международна 

научна конференция 

 Х Jubilee International 

Scientific Conference 
 

Започнала преди повече от 20 години 

като Национална нашата Конференция 

по проектиране и строителство на 

сгради и съоръжения след втората 

прерасна в Международна. 

Много са колегите, които полагаха 

усилия и работиха за нейното редовно 

провеждане през всяка четна година. 

Нейни главни организатори са: проф. д - 

р инж. Тодор Карамански, проф. дтн 

инж. Никола Игнатиев и акад. Ячко 

Иванов. Над хиляда са вече участниците 

в Международната конференция по 

проектиране и строителство на сгради и 

съоръжения: от България, Европа, 

Америка, Азия и Африка. Сред тях са и 

редица известни специалисти, утвърдени 

учени от България и чужбина. 

  

Twenty years ago we had our first 

National Conference on design and 

construction of building and facilities. 

The third Conference became 

international. 

Many Colleagues worked hard and with 

devotion for the successful organization 

of the Conference every other year. 

Among the most active organizers have 

been: prof. dr eng. Todor Karamanski, 

prof. DSc eng. Nikola Ignatiev and prof. 

DSc eng. Yatchko Ivanov, member of the 

Bulgarian Academy of Sciences.  

The International Conference 

has more than thousand Participants, 

coming from Europe, America, Asia, 

Africa. Among them are many well-

known names. 
   

ГЛАВНИ ОРГАНИЗАТОРИ  MOST ACTIVE ORGANIZERS 

Тодор Карамански беше професор в 

катедра „Строителна механика” и 

първият специалист у нас, започнал 

работа по метода на крайните елементи. 

Многообразни са постиженията му в 

областта на строителната теория и 

приложението на числените методи и 

програмните езици и системи. Негова е 

теорията на програмна система 

STADYPS за статико-динамичен анализ 

на конструкции, която е на нивото на 

световните образци и е внедрена в 

повече от 30 проектантски колектива. 

6000 студенти са слушали лекциите му 

по строителна статика, устойчивост и 

динамика на строителните конструкции, 

сеизмично инженерство, числени 

методи в строителната механика, метод 

на крайните елементи, компютърен 

анализ на конструкциите. Провеждал е 

курсове за овладяване на програмните 

езици. Проф. Карамански е един от 

първите учени в България, който 

прилага системите STRUDL, SAP, 

ANSYS и др. за анализ на строителни 

конструкции. Участвал в като 

 Prof. PhD Todor Karamanski was a 
professor in the 
Department of 
Structural Mechanics 
and the first specialist 
in our country, who 
started working on 
the finite element 
method. His 
achievements in the 

field of building theory and the 
application of numerical methods and 
programming languages and systems are 
diverse. He is author of the STADYPS 
system theory for static-dynamic analysis 
of structures, which is at the level of 
world models and is implemented in 
more than 30 design teams. 6000 students 
have listened his lectures on structural 
statics, structural strength and dynamics 
of building structures, seismic 
engineering, numerical methods in 
building mechanics, finite element 
method, and computer analysis of 
structures. He held many courses for 
master on the programming languages. 
Prof. Karamanski is one of the first 
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ръководител или член на колектив при 

проектирането на много обекти у нас и 

в чужбина : НДК – София, Културния и 

административен център на гр. Алжир. 

Съавтор е на 3 учебника, на методични 

ръководства, монография и над 80 

публикации в България, Русия, 

Германия, Великобритания, Македония 

и Виетнам. Има над 20 експертизи на 

обекти и строежи, КТК и авторски 

надзор на 25 обекта в столицата и 

страната. Като председател на съюза на 

строителните конструктори в България 

(ССКБ) той инициира провеждането на 

днешната международна конференция  

по проектиране и строителство на 

сгради и съоръжения, която в началото 

беше национална. 

scientists in Bulgaria applied STRUDL, 
SAP, ANSYS and others for analysis of 
building structures. He has been a leader 
or a member of a team in the design of 
many sites in Bulgaria and abroad: NPK - 
Sofia, the Cultural and Administrative 
Center of Algeria. Co-author of 3 
textbooks, methodical guides, monographs 
and more than 80 publications in 
Bulgaria, Russia, Germany, United 
Kingdom, Macedonia and Vietnam. He 
has over 20 of site expertise, KTC and 
authoring supervision of 25 in the capital 
and the country. As president of the 
Bulgarian Union of Construction 
Engineers (BUCE) he initiated the today's 
international conference on design and 
construction of buildings and facilities, 
which was initially a national one. 

   
Никола Игнатиев беше професор по 

стоманобетон и масивни конструкции в 
УАСГ и ВСУ „Ч. Храбър”. Той е 

известен проектант, консултант и 
преподавател. Многобройни са неговите 

проекти и експертизи на 
стоманобетонни конструкции и 

съоръжения. Ръководил е и е участвал в 
разработването на норми за 

проектиране на конструкции в 
земетръсни райони и за усилване на 

повредени от сеизмични въздействия 
конструкции. Значителни са неговите 

заслуги за въвеждането на Европейски 
норми (ЕН) за конструктивно 

проектиране и приложението на 
Еврокод 8. Взел е активно участие като 

експерт, консултант и един мандат 
председател на ТК 56 „Проектиране на 
строителни конструкции” към БИС. От 

1982 – 1990 г. е бил избиран 
последователно за Генерален секретар и 
Заместник председател на Европейската 
асоциация по земетръсно инженерство. 

Дългогодишен член, секретар, 
заместник-председател и почетен 

председател е на Националния комитет 
по земетръсно инженерство. Автор или 

съавтор е на над 90 научни и научно-
приложни публикации в областта на 

теорията и практиката на 
стоманобетона, на стоманобетонните 

 Prof. DSc Nikola Ignatiev was a 
professor of 
reinforced concrete 
and massive 
constructions at 
UACEG and VUU 
"Ch. Hrabar" He is a 
renowned designer, 
consultant and 
lecturer. Numerous 

are his projects and expertise in 
reinforced concrete constructions and 
facilities. He has led and participated in 
the development of standards for the 
design of structures in seismic areas and 
for the reinforcement of seismically 
damaged structures. His contribution to 
the introduction of European Norms 
(ERs) for constructive design and 
application of Eurocode 8 was significant. 
He took active participation as an expert, 
consultant and chairman of TK 56 
"Design of Building Structures" at BIS. 
From 1982 to 1990 he was elected 
successively as Secretary General and 
Deputy Chair of the European Earthquake 
Engineering Association. A long-standing 
member, secretary, deputy chairman and 
honorary chairman of the National 
Committee on Earthquake Engineering. 
He has authored or co-authored over 90 
scientific and applied publications in the 
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конструкции, на сеизмичното 
осигуряване и усилване на 

конструкциите, публикувани в 
списания, годишници и материали на 

конференции и семинари. Съавтор е и в 
публикациите на проектите Risk 
Reduction in the Balkan Region: 1. 
UNESCO: Project RER-79/014; 2. 

UNIDO - Project RER-79/015 и 3. PSS - 
Project RER-88/0044 за намаляване на 

риска в Балканския регион. Значителен 
е неговия принос за организирането, 
провеждането и утвърждаването на 

международната конференция 
„Проектиране и строителство на сгради 
и съоръжения”. От втората (2002 г.) до 

деветата ( 2016 г.) конференция той 
беше член на международния научен 

комитет и председател на националния 
научен съвет. 

field of theory and practice of reinforced 
concrete, reinforced concrete 
constructions, seismic support and 
reinforcement of structures, published in 
magazines, yearbooks and materials of 
conferences and seminars. Co-author of 
the Publications of the Risk Reduction 
Projects in the Balkan Region: 1. 
UNESCO: Project RER-79/014; 2. 
UNIDO - Project RER-79/015 and 3. 
PSS - Project RER-88/0044 for risk 
reduction in the Balkan region. Significant 
is his contribution to the organization, 
conduct and validation of the international 
conference "Design and Construction of 
Buildings and Facilities". From the second 
(2002) to the ninth (2016) conference he 
was a member of the international 
scientific committee and President of the 
National Scientific Council. 

   
Акад. Ячко Иванов е известен 

специалист в областта на реологията на 
високо-концентрираните дисперсни 
системи, устойчивото строителство, 

композитните и интелигентни 
материали и тяхното приложение в 

строителството. Неговите многобройни 
публикации са получили световно 

признание. Той е единствения 
строителен инженер, член на 

Българската академия на науките. 
Автор е на три монографии, 

публикувани в чужбина и повече от 300 
научни статии. Трудовете му са 

цитирани повече от 800 пъти, предимно 
от чужди автори. Днес негови лекции по 
актуални теми на строителството, в т.ч. 

по устойчиво строителство и 
интелигентни материали, слушат 

специалисти, студенти и докторанти в 
Европа, Америка, Африка и България. 

Член е на много професионални 
международни и български научни 
организации. Като председател на 

Научно-техническия съюз по 
строителство в България (НТССБ) от 

2001 г., той има заслуги за 
Конференцията, започната с проф. 

Карамански да се организира и 
провежда в България вече като 

международна. 

 Prof. DSc Yatchko Ivanov is a well-known 
specialist in the field 
of rheology of high 
concentrated dispeсе 
systems, sustainable 
construction, 
nanocomposite and 
intelligent materials 
and their application 
in construction. His 

numerous publications have received 
worldwide recognition. He is the only one 
civil engineer, member of the Bulgarian 
Academy of Sciences. He is the author of 
three monographs published abroad and 
more than 300 scientific articles. His works 
are cited more than 800 times, mostly by 
foreign authors. Today his lectures on 
actual topics of construction, including for 
sustainable construction and intelligent 
materials, are attended by specialists, 
students and PhD students in Europe, 
America, Africa and Bulgaria. He is a 
member of many professional international 
and Bulgarian scientific organizations. As 
chairman of the Bulgarian Scientific and 
Technical Union of Civil Engineering 
(BSTUCE) since 2001, he has merit for the 
Conference, which started with Prof. 
Karamanski as an national, to be organized 
and held in Bulgaria as an international. 
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