
ИЗВЕСТНИ УЧАСТНИЦИ  WELL KNOWN PARTICIPATS 

Проф. Емануел Гдоутос е известен 

специалист в областта на приложната 

механика, композитните материали и 

сандвич конструкциите. Значителен 

интерес в научните среди и сред 

специалистите от практиката 

предизвикват неговите разработки по 

умора на еластомерите, 

нанотехнологиите, проектирането и 

анализа на поведението на мостове, 

изградени от композитни материали. 

Той има повече от 270 публикации в 

реномирани международни 

специализирани списания. Автор е на 

знакови монографии в областта на 

механиката на разрушението, 

съвременните достижения в приложната 

механика и др. Проф. Е. Гдоутос е 

чуждестранен член на БАН и академик 

на АН на Гърция, както и на много 

международни научни организации. Той 

е гост-лектор в Европа, Азия и Америка. 

Като заместник-председател на 

международния научен съвет в 

последните няколко международни 

конференции „Проектиране и 

строителство на сгради и съоръжения”, 

той има значителна заслуга за нейното 

популяризиране. 

 Prof. Emanuel Gdoudos is a well-known 

specialist in the field of 

applied mechanics, 

composite materials 

and sandwich 

structures. Significant 

interest in scientific 

circles and practitioners 

has caused its work on 

elastomer fatigue, 

nanotechnology, design and analysis of the 

behavior of bridges made of composite 

materials. He has more than 270 

publications in reputed international 

specialized magazines. He is the author of 

sign monographs in the field of mechanics 

of destruction, modern achievements in 

applied mechanics and others. Prof. E. 

Goudos is a foreign member of the 

Bulgarian Academy of Sciences and an 

academician of the AN of Greece, as well 

as many international scientific 

organizations. He is guest lecturer in 

Europe, Asia and America. As Deputy 

Chairman of the International Scientific 

Council at the last few international 

conferences "Design and Construction of 

Buildings and Facilities", he has a 

considerable merit in promoting it. 

   

Димитър Назърски е гост-професор в 

Университета по архитектура, 

строителство и геодезия, катедра 

„Строителни материали и изолации“. 

Той е известен специалист в областта на 

дълготрайността на бетона и 

стоманобетона при различни 

експлоатационни и климатични 

въздействия. Освен това той е известен 

и като водещ специалист в областта на 

строителните хидро и топлоизолации. В 

продължение на 11 години е бил 

ръководител на катедра „Строителни 

материали и изолации“ и член на УС на 

Българската асоциация за изолации в 

строителството (БАИС). Председател е 

 Dimitar Nazarski is a guest professor at 
the University of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Geodesy, Department 
of Building Materials 
and Insulations. He is a 
renowned specialist in 
the field of concrete 
and reinforced concrete 

durability for various operational and 
climatic impacts. He is also known as a 
leading specialist in building hydro and 
thermal insulation. He has been head of the 
Department of Building Materials and 
Insulations for 11 years and a member of 
the Board of the Bulgarian Association for 
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на ТК 5 „Бетони“ на Българския 

институт по стандартизация (БИС) и 

член на УС на НТС по строителство. 

Приносът му като преподавател и учен 

е: книги и учебници – 8 броя, 

публикации в научни списания и 

сборници на научни конференции – над 

150, цитиране в научни статии и 

доклади – 195. Проф. Д. Назърски е 

автор 

на 32 авторски свидетелства 

и на 4 ноу-хау за производство 

на строителни материали и изделия. 

Insulation in Construction (BAIS). He is 
Chairman of TC 5 "Concrete" of the 
Bulgarian Institute for Standardization 
(BIS) and a member of the Managing 
Board of NTS Construction. His 
contribution as a lecturer and scientist is: 
books and textbooks - 8, publications in 
scientific journals and collections of 
scientific conferences - over 150, citation 
in scientific papers and papers - 195. Prof. 
D. Nazarski is the author of 32 author's 
testimonies and 4 know-how for the 
production of building materials and 
products. 

   

Проф. Константи Казаков е утвърден 

български учен и преподавател с 

доказан международен авторитет. 

Научните му изследвания са в областта 

на строителната механика и 

съпротивление на материалите и по-

специално в приложението на метода 

на крайните елементи при изчисленията 

и анализа на строителните 

конструкции. Негово дело са : нови 

видове крайни елементи, нов 

модифициран модел на Винклер за 

моделиране поведението  на земната 

основа под строителни съоръжения и 

сгради и др. Има разработени и 

издадени 15 учебни пособия, над 200 

публикации, 600 цитирания. Член е на 

професионални организации у нас и в 

чужбина. Проф. Казаков е един от 

сътрудниците на проф. Т. Карамански с 

принос за стартирането на научно-

практическата конференция по 

проектиране и строителство на сгради и 

съоръжения. Многократно е член на 

Научния съвет на конференцията и 

редовен участник с доклади. 

 Prof. Konstantin Kazakov is a well-

established Bulgarian 

scholar and lecturer 

with proven 

international prestige. 

His scientific studies 

are in the field of 

building mechanics and 

resistance of materials, 

and in particular in the 

application of the finite element method in 

the calculation and analysis of building 

structures. His case is: new types of finite 

elements, a new modified version of 

Winkler for modeling the behavior of the 

earth base under construction facilities and 

buildings, etc. There have been developed 

and published 15 teaching materials, over 

200 publications, 600 citations. She is a 

member of professional organizations in 

Bulgaria and abroad. Prof. Kazakov is one 

of Prof. T. Karamanski's contributors to the 

launch of a scientific and practical 

conference on design and construction of 

buildings and facilities. He has been a 

member of the Scientific Council of the 

conference on several occasions and a 

regular participant with reports. 
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Радомир Фолич е професор-емеритус на 

Университета в Нови 

Сад, член-

кореспондент на 

Академията на 

науките и изкуствата 

във Войводина и член 

на Инженерната 

академия на Сърбия 

(бил е и неин 

председател). Проф. Фолич е световно 

известен специалист в областта на 

сеизмичното инженерство, мостовото 

строителство и теорията на армираните 

конструкции. Член е на Американския 

институт по бетона, на RILEM Technical 

Committee-104 DCC и почетен член на 

НТССБ. Той е председател на 

Асоциацията на строителните инженери 

на Сърбия и Главен редактор на  

„Journal Building materials and 

structures”. До сега е бил ръководител на 

25 докторски дисертации, публикувал е 

над 700 научни и технически статии, 

автор е на три   книги и проектира около 

90 преобладаващи структури. Неговите  

работи са цитирани повече от 450 пъти 

(SCI & Google Scholar). Той е президент 

на Асоциацията на строителните 

инженери в Сърбия и е организатор и 

редактор на повече от 40 конференции. 

Също така е главен редактор на вестник 

Строителни материали и структури. 

 Radomir J. Folić is professor emeritus at 
the University of Novi Sad and member of 
Engineering Academy of Serbia (former 
president), Corresponding Member of 
Academy of Science and Art of Vojvodina. 
His professional activity, in the first 17 
years, was mainly in the field of structural 
design (amongst others the building of the 
Serbian National Theatre in Novi Sad, 
Novi Sad Bank, and Memorial structure in 
T. Veles) and supervision of structural 
construction. His research interests include: 
Earthquake Engineering, Concrete 
Structures and Bridges, Deep Foundation 
and Interaction Soil-Foundation-Structures, 
Assessment of condition and repair, 
strengthening and renewal of existing 
structures; Reliability and durability of 
Concrete structures. At the moment he is 
guest professor at doctoral studies at 
universities of Niš and Podgorica where he 
is teaching Methodology of scientific 
research, and Earthquake resistant 
structures. Until now he was the supervisor 
of 25 doctoral theses, has published more 
than 700 scientific and technical papers, 
authored three books, and has designed 
approximately 90 preponderant structures. 
His work was cited more than 450 times 
(SCI & Google Scholar). He is a member 
of ACI and past member of the RILEM 
Technical Committee-104 DCC. He is the 
president of Association of Civil Engineers 
of Serbia and has acted as organizer& 
Editor of more than 40 Conferences. Hi is 
also Editor in chef for Journal Building 
materials and structures. 

   

Проф. Рао Сурампали е Президент и 
Главен изпълнителен 

директор на 
Световния институт за 
енергия, околна среда 
и устойчиво развитие 
(САЩ). Работил е 29 
години като един от 

директорите на 
Американската 

агенция за опазване на 
околната среда. Той е световно известен 

 Prof. Rao Y. Surampalli is President and 
Chief Executive Officer of the Global 
Institute for Energy, Environment and 
Sustainability. He was with the U.S. 
Environmental Protection Agency 
(USEPA) for 29 years and retired as an 
Engineer Director. He received his M.S. 
and Ph.D. degrees in Environmental 
Engineering from Oklahoma State and 
Iowa State Universities, respectively. He 
has conducted research on over fifty (50) 
environmental engineering topics.  
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 учен, ръководил над 50 инженерни 
проекта за опазване на околната среда, 

за реставрация на замърсени 
индустриални терени, за управление на 

отпадъците, развитие на 
инфраструктурите и управление на 

строителството. Почетен доктор е на 
много университети в САЩ и света. 

Той е главен редактор нa ASCE Journal 
of Hazardous and Toxic Waste, and 
Nanotechnology for Environmental 

Engineering (a Springer Journal).  
Почетен член е на Американската 

асоциация на строителните инженери. 
Той е автор на над 700 технически 

публикации, включително 21 патента, 22 
книги, 132 книги, 347 рецензирани 

статии в списания, представени на над 
234 национални и международни 

конференции и над 130 презентации в 
целия свят. 

He also is Editor-in-Chief of the ASCE 

Journal of Hazardous and Toxic Waste, 

and Nanotechnology for Environmental 

Engineering (a Springer Journal), and past 

Vice-Chair of Editorial Board of Water 

Environment Research Journal.  

He has authored over 700 technical 

publications, including 21 patents, 22 

books, 132 book chapters, 347 refereed 

journal articles, presented at over 234 

national and international conferences and 

gave over 130 plenary/keynote or invited 

presentations worldwide. 

He has received 

over 30 national awards/honors from 

various professional organizations, 

including election as a Distinguished 

Member of the American Society 

of Civil Engineers. 

   

Юрай Кралик е професор в 

Техническия университет в Братислава 

(Словакия). Изтъкнат специалист в 

областта на техническия контрол на 

атомни централи, структурната 

механика и динамика на конструкциите. 

Ръководител е на Департамента по 

структурна механика към факултета по 

контрола на безопасността на атомни 

централи. Ръководи повече от 10 

проекта от група WEGA. Носител на 

много награди. Член на 8 национални и 

международни комисии. Неговият 

принос като учен и преподавател е: 

книги и учебници: 20 бр., научни 

списания: 51 бр., научни конференции: 

402 бр., проекти и експертни доклади: 

164 бр., цитиране 

в научни статии: 457 бр. 

 Juraj Kralik is a professor at the 

Technical University in 

Bratislava (Slovakia). 

A prominent specialist 

in the field of technical 

control of nuclear 

power plants, structural 

mechanics and 

dynamics of structures. 

He is Head of the Department of Structural 

Mechanics at the Faculty of Nuclear Power 

Safety. He has managed more than 10 

WEGA projects. Winner of many awards. 

Member of 8 national and international 

committees. His contribution as a scientist 

and lecturer is: books and textbooks: 20, 

scientific journals: 51, scientific 

conferences: 402, projects and expert 

reports: 164, quoting 

in scientific papers: 457. 
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Д-р Роберт Иди е ръководител на 

строителното образование и Директор 

на   курса за магистри по 

Инфраструктурно инженерство на 

Университет Ълстър (Северна 

Ирландия). Изтъкнат специалист е по 

BIM и e-business в строителството. Член 

е на работната група TG83: e-Business in 

Construction, на 19 работни комисии, 

професионални и обучителни 

организации в Северна Ирландия, 

Канада и Африка и Азия. 

Почетен член на Асоциацията на 

изследователите в областта на 

управление на строителството и 

проектите. Проектирал е редица 

отговорни съоръжения 

в Англия и Ирландия. 

Автор е на нормативни документи в 

областта на строителството. 

От 2009г. работи съвместно с ЕПУ, 

Перник, а от 2015 г. и с ВСУ „Л. 

Каравелов”, София. Има 72   

публикации в списания. 

 Dr. Robert Eadie is Head of Building 

Education and Director 

of the Masters Course 

in Infrastructure 

Engineering at Ulster 

University (Northern 

Ireland). A prominent 

specialist is BIM and e-

business in 

construction. He is a member of the TG83 

Task Force: e-Business in Construction, 19 

working committees, professional and 

training organizations in Northern Ireland, 

Canada and Africa and Asia. Honorary 

member of the Association of Researchers 

in the field of construction management 

and projects. He has designed a number of 

responsible facilities in England and 

Ireland. He is the author of normative 

documents in the field of construction. 

Since 2009 works together with EPU, 

Pernik (Bulgaria) and from 2015 with VFU 

"L. Karavelov ", Sofia (Bulgaria). He has 

72 publications in magazines. 

   

Властимир Радонянин е професор в 
Университета в Нови Сад. Той е 
ръководител на докторантските 

програми по строително инженерство и 
ръководител на специалистите и 

изследователите по енергийна 
ефективност на ефективност на 

сградите. Световно известен специалист 
е в областта на управление на риска в 

строителството и при пожар. Негов 
доклад „GRAC - Green Recycled 

Aggregate Concrete" е награден като най-
добър на международна конференция в 

Единбург през 2012 г. Заема важни 
постове в редица професионални 

организации и в Института по 
стандартизация на Сърбия. Той е 

публикувал над 280 научни статии на 
национални и международни 

конференции и в национални и 
международни списания. В списанията 
на SCI публикува 17 научни статии и е 

цитиран повече от 350 пъти в 
международни списания. 

 Vlastimir Radonjanin is a professor at 

the University of Novi 

Sad. He is the head of 

PhD programs in civil 

engineering and head 

of specialists and 

researchers on energy 

efficiency of 

buildings. A world-

renowned Edinburgh in 2012. He has 

held important positions in a number of 

professional organizations and at the 

Institute for Standardization 

in Serbia, and has published 

over 280 scientific articles 

on national and international 

conferences and in national 

and international journals, 

and has published 17 scientific articles 

in SCI journals and has been cited 

more than 350 times 

in international journals. 
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