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1. Първа сесия – 01.11.2017 (сряда) 16.00-18.00 часа 

Председател: проф.д-р инж.Николай Михайлов, Техн.секретар: гл. ас. д-р инж. 

Ирена Сулай 

№  Час Автор Тема 

1. 16.00-16.20 Ал. Желязков  

L. Moschen 

I. Arnuga 

M. Feger 

INVESTIGATION OF STRUCTURE BORNE NOISE FOR A 

STEEL RAILWAY BRIDGE 

2. 16.20-16.40 Dr. Karin 

Bäpple 

Ralitsa 

Angelov 

TBM APPLICATIONS FOR SHORT TUNNEL DRIVES 

3. 16.40-17.00 Петър 

Николов 

ПОДМЯНА И РЕМОНТ НА ЛАГЕРИ НА МОСТОВИ 

КОНСТРУКЦИИ 

4. 17.00-17.20 Л. Георгиев, 

Ст. Иванов 

НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА МОСТОВЕ – 

НЯКОИ КОМЕНТАРИ 

5. 17.20-17.40 Е. Иванова Д. 

Митева Ст. 

Диновски 

ОЦЕНКА НА ХИДРОИЗОЛИРАНЕТО И 

ОТВОДНЯВАНЕТО ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО И 

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ 

СЪОРЪЖЕНИЯ 

6. 17.40-18.00 Ив.Топурова ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ПОЕМАНЕ НА 

НАПРЕЧНА СИЛА ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПЪТНИ 

МОСТОВЕ  

 

 

 

2. Втора сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 9.00-10.40 часа 

Председател: проф. д-р инж. Дарина Нитова, Техн.секретар: инж. Нина Постолова 

№  Час Автор Тема 

1. 9.00-9.20 Л. Георгиев, 

С. Иванов 

СТОМАНЕНИ ОРТОТРОПНИ ПЪТНИ ПЛОЧИ ЗА 

МОСТОВЕ – ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ 

2. 9.20-9.40 Е. Иванова, 

Р. Вишанов 

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГЕОСИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ 

ПРИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 

3. 9.40-10.00 И. Стайков ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВИ НАСТИЛКИ 

АРМИРАНИ С ПОЛИМЕРНИ ГЕОМРЕЖИ 

4. 10.00-10.20 Е. Иванова  

И. Сулай    

И. Стайков 

СНЕГОЗАЩИТА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПЪТИЩА. 

ОЦЕНКА НА ПРОБЛЕМА В Р.БЪЛГАРИЯ  

5. 10.20-10.40 Невена 

Бабунска-

Иванова 

СЪПОСТАВЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ НА MOHR-COULOMB 

И DRUCKER-PRAGER ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА 

ПЪРВИЧНАТА ОБЛИЦОВКА ПРИ ТУНЕЛИТЕ  

 

 

 



 

 

 

 

3. Трета сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 11.00-12.40 часа 

Председател: проф. д-р инж. Вл. Костов, Техн.секретар: гл. ас. инж. Цветан Благоев 

№  Час Автор Тема 

1. 11.00-11.20 М. Лепоев  

Й. Тасев 

ВЪЗПИТАНИЦИ НА УАСГ – ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА 

РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ  

2. 11.20-11.40 С. Тодоров ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 

ГОЛЕМИ ТОВАРОДАТЕЛИ 

3. 11.40-12.00 Антонио Лаков 

Стефчо 

Стойнев 

ГЕОДИНАМИЧНИ УСЛОВИЯ НА СВЛАЧИЩЕТО НА 

ПЪТЯ ЗА ХЪЛМА ТРАПЕЗИЦА, ГРАД ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО 

4. 12.00-12.20 С. Стойнев 

 А. Лаков 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ТУНЕЛ „СТАРА КРЕСНА“ НА АМ „СТРУМА“ 

5. 12.20-12.40 Б. Братоев 

Иван Дойков 

УКРЕПВАНЕ НА СТРЪМНИ ОТКОСИ С ГЕОМРЕЖИ 

 

 

 

4. Четвърта сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 14.00-16.00 часа 

Председател проф. д-р Тодор Тодоров, Техн.секретар: гл.ас. д-р инж. гл. ас. инж. Цветан Благоев 

№  Час Автор Тема 

1. 14.00-14.20 Диана 

Йорданова 

НОРМАТИВНА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЖИЛИЩНАТА 

ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ – 1945-1990  

2. 14.20-14.40 A. Маричова 

 

ПОЛИТИКА НА СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРС С ЦЕЛ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА  

3. 14.40-15.00 A. Маричова 

П. Найденова 

КОРПОРАТИВНИЯТ СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ – ФАКТОР 

ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА 

ФИРМА  

4. 15.00-15.20 Анжелика 

Динкова 

И РАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ХУМАНИЗЪМ ИЛИ ЗА 

ХУМАНИЗМА, ВЪЗМОЖЕН ВЪПРЕКИ ЧОВЕШКАТА 

ПРИРОДА 

5. 15.20-15.40 Анжелика 

Динкова 

ГРАДСКАТА СРЕДА И ЧОВЕКЪТ В ПРИМЕРА НА 

(НЕ)ТИПИЧНИЯ СТОЛИЧЕН КВАРТАЛ „ЗАХАРНА 

ФАБРИКА“  

6. 15.40-16.00 Владимир 

Раденков 

ИЗКУСТВО И СЪБИТИЕ: ХАЙДЕГЕР И 

ДЕЛЬОЗ/ГАТАРИ  
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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

INVESTIGATION OF STRUCTURE BORNE NOISE FOR A STEEL 

RAILWAY BRIDGE 

A. Zhelyazkov1, L. Moschen2, I. Arnuga3, M. Fegerl4 

Keywords: bridge noise, equivalent radiated power, boundary element method 

ABSTRACT 

This study will investigate on two sophisticated approaches for assessment of structure 

borne noise radiated by steel bridges subjected to trains. The main goal of the research effort is 

to classify the components of a specific steel bridge structure in terms of noise generated. 

For this purpose a comprehensive finite element (FE) model will be used to obtain 

structural vibrations of bridge components. Linearization of the fluid-structure-interaction 

yields the conclusion that the velocity of a radiating surface equals the velocity of fluid 

particles in vicinity. This notion represents the equivalent radiated power (ERP) approach, 

which is used in this study (i) to characterize modal noise contribution of noise radiating 

surfaces and (ii) to estimate the contribution of a vibration mode to the total noise generated. 

The ERP approach is computationally inexpensive but it is limited to several restrictions. 

An alternative and relatively more sophisticated approach utilizes the boundary element 

method (BEM) in which the vibration velocity obtained by the FE model is the boundary 

condition for solving the sound wave propagation problem. Subsequently, this problem will be 

solved via the BEM, and the relative air pressure is obtained at a specified point near the 

structure. 

Structural health monitoring will be used for validation of both numerical solutions 

                                                           
1
 A. Zhelyazkov, Msc., Untere Viaduktgasse 2, 1030 Wien, zhelyazkov@vce.at 

2
 L. Moschen, Dr., Marxergasse 1 B, 1030 Wien, moschen@fcp.at 

3
 I. Arnuga, Msc., Untere Viaduktgasse 2, 1030 Wien, arnuga@vce.at 

4
 M. Fegerl, D.I., Marxergasse 1 B, 1030 Wien, fegerl@fcp.at 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТПМ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЪСИ 

ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ 

Dr. Karin Bäppler,1,  

Ralitsa Angelov,2 

 

Ключови думи: къси до относително къси тунелни участъци, ТПМ практично 

приложение  

РЕЗЮМЕ 

Собственици, проектанти и възложители, но също така и гражданите, които 

използват пуснатите в експлоатация тунели, често поставят под въпрос използването на 

тунелно пробивни машини при изграждане на къси до сравнително къси тунели. Тази 

актуална тема вече привлече вниманието на тунелната индустрия, най-вече в лицето на 

изпълнителите и проектантите относно минималната дължина на тунел изпълнен с ТПМ, 

практично и ефикасно от търговска гледна точка. 

В контекста на този доклад е представена селекция от референтни проекти, показващи, че 

използването на тунелно пробивни машини (ТПМ) може да има решаваща роля за 

реализацията и сигурното изпълнение на проекта.  

 

 

 

                                                           
1 Dr. Karin Bäppler, Herrenknecht AG, email: baeppler.karin@herrenknecht.de 

 
2 Ralitsa Angelov, Herrenknecht AG, email: angelov.ralitsa@herrenknecht.de 

 

mailto:baeppler.karin@herrenknecht.de
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TBM APPLICATIONS FOR SHORT TUNNEL DRIVES 

Dr. Karin Bäppler,1,  

Ralitsa Angelov,2 

 

Keywords: short to relatively short tunnel drives, reasonable TBM application 

ABSTRACT 

Owners, planners and entrepreneurs but also users of tunnel structures in operation often 

question the use of mechanized tunnelling technology for the construction of short to relatively 

short tunnels. This topic had already attracted broad interest in the tunnelling industry especially 

among contractors and project planners about the minimum tunnel length, where the application 

of mechanized tunnelling technology is reasonable and commercially advantageous.  

Within the context of this publication, a selection of reference projects is presented, 

showing that the use of tunnel boring machines (TBMs) can be quite viable even for relatively 

short tunnels and can be also crucial for the realization and secure implementation of a project. 

 

 

                                                           
1 Dr. Karin Bäppler, Herrenknecht AG, email: baeppler.karin@herrenknecht.de 

 
2 Ralitsa Angelov, Herrenknecht AG, email: angelov.ralitsa@herrenknecht.de 

 

mailto:baeppler.karin@herrenknecht.de
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ПОДМЯНА И РЕМОНТ НА ЛАГЕРИ НА МОСТОВИ 

КОНСТРУКЦИИ 

Петър Николов1
 

Ключови думи : подмяна на лагери на мостове, ремонт на мостове 

РЕЗЮМЕ 

Като част от екипировката на мостовете, лагерите са елементи, които 

сравнително често подлежат на ремонт и/или подмяна. При някои съоръжения, това е 

свързано с изпълнение на допълнителни дейности, както с цел осигуряване на 

необходимите площадки за опора на криковете върху долното строене, така и за 

гарантиране на надеждното подпиране на връхната конструкция за времето, в което е 

повдигната. В доклада се анализират характерни детайли и някои особености при 

подготовката за временното повдигане на различни мостове. 

                                                           
1
 д-р инж. Петър Николов, доцент в катедра „Транспортни съоръжения”, Факултет по 

Транспортно строителство при УАСГ. e-mail : nikolov_fte@uacg.bg.   
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НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА МОСТОВЕ – НЯКОИ 

КОМЕНТАРИ 

Л. Георгиев1, Ст. Иванов2 

Ключови думи: Еврокод, национални приложения, мостове 

РЕЗЮМЕ 

Националните приложения служат за допълване и определяне на условията за 

прилагане на Еврокодовете у нас. Те се разработват с участието на БИС/ТК-56 

„Проектиране на строителни конструкции” на базата на националния практически опит 

натрупан при проектирането на сгради и строителни съоръжения и са съобразени с 

климатичните условия на нашата страна. В последните години бе извършена значителна 

по обем работа, като бяха изготвени национални приложения към всички части на 

Еврокодовете. В статията са представени коментари върху някои от националните ни 

приложения, основно свързани с частите за мостове. Тези коментари имат за цел да 

подобрят и/или допълнят следващите им издания.  

 

                                                           
1
 Лазар Димитров Георгиев, доц. д-р инж., кат. „Транспортни съоръжения”, УАСГ, бул. „Хр. 

Смирненски“ № 1, 1046 София, ldg_77@abv.bg 
2
 Стоян Денков Иванов, гл. ас. д-р инж., кат. „Метални, дървени и пластмасови конструкции”, 

УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, 1046 София, stoyan_denkov@yahoo.com 
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BULGARIAN NATIONAL ANNEXES FOR BRIDGES – COMMENTS 

L. Georgiev1, St. Ivanov2 

Keywords: Eurocodes, National Annexes, Bridges 

ABSTRACT 

National annexes serve for supplement and definition of the circumstances for the 

application of Eurocodes in our country. They are developed with the participation of  the 

БИС/ТК-56 „Design of Sructural Constructions”, based on the national practical experience, 

accumulated in the design of buildings and structural constructions and are in accordance with 

the climatic conditions in our country.  Significant by its volume work was done in the last 

years and national annexes to all parts of the Eurocode were developed. Comments on some of 

our national annexes basically connected with parts for bridges are presented in this paper. 

These comments are aimed on improvement and/or supplement their next editions.  

 

 

 

                                                           
1
 Lazar Dimitrov Georgiev, Associate Prof. Dr. Eng., Dept. “Transport Structural Facilities”, UACEG, 1 

H. Smirnenski Blvd., Sofia 1046, e-mail: ldg_77@abv.bg 
2
 Stoyan Denkov Ivanov, Chief Assistant Prof. Dr. Eng., Dept. “Metal, Timber and Plastic Structures”, 

UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., Sofia 1046, e-mail: stoyan_denkov@yahoo.com 
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ОЦЕНКА НА ХИДРОИЗОЛИРАНЕТО И ОТВОДНЯВАНЕТО ЗА 

ПОДДЪРЖАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ 

СЪОРЪЖЕНИЯ. 

Е. Иванова1, Д. Митева2, Ст. Диновски3, 

Ключови думи: хидроизолация, системи за отводняване, транспортни 

съоръжения, настилка 

РЕЗЮМЕ 

Липсата и/или некачественото проектиране и изпълнение на хидроизолацията и 

отводнителни системи при транспортните съоръжения, се явява причина за поява на 

дефекти и повреди по основните конструктивни елементи и тези с неносеща функция. 

Въздействията върху конструкциите от вода, сняг, лед, включително в комбинация с 

повърхностно активни вещества, пряко влияет върху транспортните условия, а при 

определени случаи и върху дълготрайността и експлоатационната годност на 

конструкциите, което налага изпълнението на скъпи ремонтни и/или рехабилитационни 

дейности по тях. В статията са представени примери от практиката, които показват лоши 

и добри практики в направлението.  

 

                                                           
1
 Е. Иванова, доц. д-р инж., УАСГ, София, бул. Христо Смирненски 1, student07@abv.bg 

2
 Д. Митева, ас. инж., УАСГ, София, бул. Христо Смирненски 1, des.miteva@gmail.com 

3
 Ст. Диновски, инж., София, stefandinovski@abv.bg 
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ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ПОЕМАНЕ НА НАПРЕЧНА 

СИЛА ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПЪТНИ МОСТОВЕ  

Ив.Топурова1, 

Ключови думи: съществуващи стоманобетонни мостове, преизчисление 

 

РЕЗЮМЕ 

Голяма част от съществуващите мостови съоръжения при евентуално 

преизчисление в съответствие с нормите за проектиране и строителство на пътни 

мостови съоръжения, хармонизирани със системата EUROCODE не могат да покрият 

изискванията за носимоспособност по отношение на поемането на напречните сили. 

Особено при предварително напрегнатите конструкции, поради възприетото в миналото 

слабо напречно армиране, се наблюдават дефицити. При доказване на недостатъчна 

носимоспособност за поемане на тези усилия при съществуващите стоманобетонни 

мостове по методите, който се използват за новото строителство, би могло като 

допълнение да се приложат научни разработки с цел запазване на конструкцията при 

доказване на необходимото нивото на сигурност.  

 

                                                           
1
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СТОМАНЕНИ ОРТОТРОПНИ ПЪТНИ ПЛОЧИ ЗА МОСТОВЕ – 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ. 

Л. Георгиев1, С. Иванов2 

Ключови думи: стоманени мостове, ортотропни плочи, умора, оценка на 

състоянието 

РЕЗЮМЕ 

Стоманените ортотропни пътни плочи (COПП) представляват относително 

сложно решение на оребрен в двете ортогонални направления, надлъжно и напречно, 

стоманен лист. В сравнение със стоманобетонните плочи те имат по-висока строителна 

стойност за единица площ. Въпреки това от средата на миналия век навлизат широко в 

мостостроенето, поради едно основно тяхно  предимство – по-малкото собствено тегло. 

Обикновенно са икономически изгодни при мостове с големи отвори, където редукцията 

на теглото на пътната плоча, води до съществени икономии на материал за главната 

носеща система на връхната конструкция. Прилагат се и в други случаи, когато се цели 

намаляване на собственото тегло, например при подвижни мостове с по-мали отвори, 

или когато се търси бърз монтаж на едрогабаритни елементи от връхната конструкция. В 

статията са разгледани някои характерни проблеми на този тип плочи, установени в 

различни европейски страни, след определен период на експлоатация. На тяхна база са 

разработени конструктивните изисквания, залегнали в БДС EN 1993-2, които са 

представени накратко. Направен е сравнителен анализ за характерни елементи на 

ортотропни плочи на мостове изпълнени у нас спрямо конструктивните изискавани на 

Еврокод.. 
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ORTHOTROPIC STEEL DECK PLATES FOR BRIDGES – 

EXPLOATATIONAL PROBLEMS. 

L. Georgiev1, St. Ivanov2 

Keywords: steel bridges, orthotropic plates, fatigue, condition assessment 

ABSTRACT 

Steel orthotropic decks are relatively complex solution of stiffened in two orthogonal 

directions, longitudinal and transverse, steel plate. In comparison with reinforced concrete 

slabs they have higher constructional value for a unit area. Despite that from the middle of the 

twentieth century orthotropic steel decks are widely used in bridge construction mainly because 

of one their advantage – low self-weight. Generally they are economically advantageous for 

bridges with large spans, where the reduction of the self-weight of the deck leads to significant 

material savings for the main girders of the superstructure. They are used also in cases where a 

reduction of the superstructure self-weight is aimed, for example bascule bridges with 

moderate spans or where rapid erection with high degree of prefabrication is required. In this 

paper some essential problems of this type of bridge decks, detected in different European 

countries after a certain period of exploitation, are discussed. On this basis structural 

requirements, defined in БДС EN 1993-2, are developed and shortly presented in the paper. A 

comparative analysis for essential components of orthotropic decks, executed in Bulgaria with 

respect to the requirements of the Eurocode is developed. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГЕОСИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ 
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 

Е. Иванова
1, Р. Вишанов

2 

Ключови думи: инфраструктурно строителство, геосинетични материали, 
екология 

РЕЗЮМЕ 

Приложението на геосинетични материали в строителството води до иновативни 
проекти, с които на съвременно ниво се решават комплекс от конструктивни и 
екологични задачи. Геосинтетичните продукти са с разнообразна функционалност и с 
прилагането им при реализирането на инфраструктурни и жилищни проекти, се 
повишава качеството на изгражданите съоръжения, улеснява се технологията на 
изпълнение и се намаляват количествата на вложените материали, особено при 
изпълнението на частите със „земни работи“. Комплексното съчетание на изредените 
предимства е предпоставка за конкуретна цена и екологичност при гарантирани 
експлоатационна годност и дълготрайност на инфраструктурните обекти. 
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ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВИ НАСТИЛКИ АРМИРАНИ С 

ПОЛИМЕРНИ ГЕОМРЕЖИ 

И. Стайков1 

Ключови думи: полимерни геомрежи, оразмеряване на пътни настилки 

РЕЗЮМЕ 

Полимерните геомрежи са продукт, който намира широко приложение в пътното строителство.Такива се 

използват за армиране на насипни подпорни стени, прилагат се при укрепване на пътни откоси, а при вграждане в 

несвързаните пластове на основата на пътната настилка, способствуват за чувствително увеличение на 

фактическия Е-модул на пътната конструкция. Доколкото в България все още няма утвърдена методика, по която 

да се оразмеряват пътните настилки с полимерни геомрежи, статията е фокусира на в международния опит в 

прилагането на тези продукти и методите за тяхното оразмеряване. 
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СНЕГОЗАЩИТА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПЪТИЩА. ОЦЕНКА НА 
ПРОБЛЕМА В Р.БЪЛГАРИЯ 

Е. Иванова 1, И. Сулай 2 ,И. Стайков3, 

Ключови думи: снегозащита на пътища, снегозащитни огради, зимно 
поддържане на пътища 

РЕЗЮМЕ 

Снегозащитата на автомобилните пътища е основен фактор, който влияе 
съществено върху разходите за поддържане на пътищата през зимния период. Анализ на 
международния опит показва, че разходите инвестирани за снегозащитни съоръжения са 
в пъти по-ниски от загубите при евентуално затваряне на пътната отсечка. В статията е 
направен обзорен преглед на чуждестранния опит в превенцията и осигуряването на 
автомобилните пътища при зимни условия – снеговалеж и снегонавяване. Посочени са 
проблемни участъци от РПМ на Р. България и възможни решения за ефективната им 
снегозащита. 
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СЪПОСТАВЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ НА MOHR-COULOMB И DRUCKER-PRAGER  

ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА ПЪРВИЧНАТА ОБЛИЦОВКА ПРИ ТУНЕЛИТЕ 

 

ас. инж. Невена Ивайлова Бабунска-Иванова 

e-mail:babunska_n@abv.bg 

Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков“ 

 

 

Резюме: В настоящият доклад са разгледани накратко същността, приложенията и 

ограниченията на критериите на Mohr-Coulomb и Drucker-Prager. Извършено е съпоставяне на 

двата критерия, като са разработени два модела чрез моделиране на първичната облицовка на 

железопътен тунел по метод на крайните елементи. В резултат са изготвени анализи, 

подкрепени с диаграми и количествена оценка в процентно изражение на получените резултати. 

Посочени са причините, които водят до получаване на приликите и разликите, отчетени между 

двата модела и са направени съответните заключения. 

 

 

 

COMPARISON OF MOHR-COULOMB AND DRUCKER-PRAGER CRITERIA FOR 

MODELING OF THE TUNNEL PRIMARY LINING 

 

Nevena Ivaylova Babunska-Ivanova 

e-mail:babunska_n@abv.bg 

Higher School of Transport "Todor Kableshkov" 

 

 

Abstract: This report briefly reviews the essence, applications and limitations of the Mohr-Coulomb 

and Drucker-Prager criteria. A comparison of the two criteria has been carried out by developing two 

models by modeling the primary lining of the railway tunnel by finite element method with software 

GEO5. As a result has been developed analysis, supported by diagrams and quantitative assessment in 

percentage terms of the results was obtained. The reasons for the similarities and differences between 

the two models are given and the relevant conclusions are drawn.  
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ВЪЗПИТАНИЦИ НА УАСГ – ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА 

РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

М. Лепоев1, Й. Тасев2 

Ключови думи: научна специалност „железопътно строителство”, 

реконструкция, модернизация, времепътуване, конкурентоспособност  

РЕЗЮМЕ 

Строителство на жп линии на българска територия започва преди повече от 150 

години. Голяма част от мрежата е изградена преди повече от столетие. В този период 

проектирането и строителството са ръководени от инженери – българи, завършили 

висше образование в чужбина. Обемът на пътническите и товарни превози нарасна 
бързо в периода 1950-1980 г. В този период вече целият инвестиционен процес се 
ръководи от наши специалисти, завършили държавната политехника в София, по-късно 

ВИАС, УАСГ и други учебни заведения. След 1990 г. пътническите и товарни превози 

по железниците намаляха рязко. Главните причини са намаляване обема на 
производството и пренасочване на транспортните потоци към автомобилния транспорт. 
За да бъдат нашите железници конкурентоспособни, се налага тяхната реконструкция и 

модернизация. За целта са изработени няколко програми, които се реализират. Техните 
основни задачи са описани подробно в доклада. Успешното изпълнение се ръководи и 

контролира в повечето обекти от възпитаници на УАСГ и зависи от техните знания, 
умения, морални и делови качества. В заключение е направен изводът, че програмите за 
реконструкция и модернизация на нашите железници са реално изпълними и те могат да 
заемат подобаващото им се място в единната транспортна система на България. 
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ALUMNI OF UACEG – MAIN FIGURES FOR THE DEVELOPMENT 

OF BULGARIAN RAILWAYS 

M. Lepoev
1
, Y. Tasev2 

Keywords: scientific specialty: “railway construction”, reconstruction, modernization, 

traveling time, competitive power 

ABSTRACT 

The construction of railways in Bulgaria begins more than 150 years ago. Most of the 

railways are built a century ago. In that period of time the leaders of projects and constructions 

are Bulgarian engineers, graduated abroad. The scope of passenger and freight transport by rail 

has increased quickly in the period of 1950-1980. In the same period the whole investment 

process has been guided by our specialist from the state polytechnic in Sofia, later – High 

Institute of Architecture and Construction, University of Architecture, Civil Engineering and 

Geodesy and other educational institutions. After 1990 passenger and freight transport by rail 

has sharply decreased. The mail reasons for that are production diminution of marketable 

goods and reorientation towards motor transport. For competitive power of railways their 

reconstruction and modernization have to be done. For that purpose there are several programs 

which have been realized. Their basic tasks are described below. Successful implementation of 

projects has been lead and controlled by alumni of UACEG and depends on their knowledge, 

skills, moral and business qualities. 

It comes to a conclusion that programs for reconstruction and modernization of our 

railways are actually realizable and they can take their place in the united transport system in 

Bulgaria. 
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ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГОЛЕМИ 

ТОВАРОДАТЕЛИ 

С. Тодоров1 

Ключови думи: железопътен транспорт, товародатели, жп линии, промишлен 

транспорт 

РЕЗЮМЕ 

Железопътният транспорт е най-ефективен за обслужване на големи промишлени 

предприятия. За повечето промишлени продукти цената на крайния продукт се формира 

и от цената на превоза. За нефтопродукти, строителни материали, инертни материали, 

дървен материал, стомана, въглища и т.н. делът на транспорта варира от 20 до 50% в 

крайната цена.  

Ролята на ефективното обслужване е в интегрирани решения за най-полезно и 

устойчиво използване на предимствата на отделните видове транспорт. 
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RAIL SERVICE LARGE SHIPPERS 

S. Todorov1 

Keywords: railway transport, rail shippers, railroads, industrial transport 

ABSTRACT 

Rail is the most efficient service of large industrial enterprises. For most industrial 

products price of the final product is formed and the price of transport. For petroleum products, 

building materials, aggregates, wood, steel, coal, etc. the proportion of transportation ranges 

from 20 to 50% in the final price. 

The role of effective service is in integrated solutions for the most useful and 

sustainable use of the advantages of the different modes of transport. 
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ГЕОДИНАМИЧНИ УСЛОВИЯ НА СВЛАЧИЩЕТО НА ПЪТЯ ЗА 

ХЪЛМА ТРАПЕЗИЦА, ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Антонио Вутов Лаков1, Стефчо Боянов Стойнев2 

Минно-геоложки университет „св. Иван Рилски 

Ключови думи: свлачище, устойчивост, геодинамични условия 

РЕЗЮМЕ 

Геоморфологията и геоложкият строеж на долината на река Янтра северно от Велико 

Търново, представена от стръмни долинни склонове, в участъци с каньоновиден профил, 

създават благоприятни условия за възникване на свлачищни процеси. Най-често те са 

привързани към разпространението на мергелите от Горнооряховската свита, които изграждат 

долните и средни части на двата долинни склона. В района има регистрирани повече от 10 броя 

свлачищни циркуси, които са засегнали инфраструктурата и сградния фонд в района. 

Свлачището на пътя за хълма Трапезица е едно от най-голямите в района. Старият свлачищен 

циркус е с площ около 30 дка. Съвременното свличане и развито в тялото на стария свлачищен 

циркус. В статията е направен анализ на съвременното геодинамично състояние на 

свлачището, механизма и динамиката на развитие на свлачищните процеси и причините, които 

са обусловили развитието им. Въз основа на резултатите от стабилитетните изчисления са 

направени препоръки за укрепване и са оразмерени противосвлачищните съоръжения. 

GEODYNAMIC CONDITIONS OF THE LANDSLIDE AT ON THE ROAD 

TO TRAPEZITZA HILL, VELIUF TARNOVO TOWN 

Antonio Voutov Lakov, Stefcho Boyanov Stoynev 
University of mining and Geology ‘St. Ivan Rilski” 

 

The geomorphology and the geological structure of Yantra River north from Veliko Tarnovo 

town presented by steep slopes, at some sections with canyon shape   contribute to the development of 

landslide processes. Most frequently they are related to the extended areas built up by the marls from 

the Gorna Oryahovitza Serie that build up the middle and the lower levels of the river banks. More 

than 10 landslides are registered in the area that had impacted the infractructure and the building in the 
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region. The landslide at on the road to Trapezitza hill is one of the largest in the area. The recent 

sliding process is embedded in the ancient landslide circus that is about 30 dka large. The article 

analyses the actual geodynamic conditions of the landslide, its mechanism and development and the 

triggering factors. Based on the results from the stability calculations landslide forces are obtained and 

recommendations for reinforcement are made. 
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ГЕОТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУНЕЛ 

„СТАРА КРЕСНА“ НА АМ „СТРУМА“ 
 

Стефчо Боянов Стойнев1
, Антонио Вутов Лаков2 

Минно-геоложки университет „св. Иван Рилски” 
 

Ключови думи: свлачище, устойчивост, геодинамични условия 

Строителството на АМ „Струма“ в района на Кресненското дефиле ще бъде извършвано 

в сложни геотехнически условия, обусловени от планинския релеф и нееднородния и сложен 

геолого-тектонски строеж. Предвижда се източния вариант на трасето на магистралата да 

премине в зоната на билна заравненост развита в средната част на левия долинен склон на река 

Струма, чрез система от мистове, виадукти и къси тунели. Един от най-важните въпроси 

свързани с проектирането и строителството на тунелите е определяне на геотехническите 

свойства на скалните разновидности изграждащи геоложкия разрез. В статията е направен е 

анализ на геолого-тектонския сроеж и хидрогеоложките условия и са разгледани 

геотехническите условия в зоната на тунела „Стара Кресна“. Определянето на геотехническите 

свойства на скалните разновидности е извършено чрез използване на комплекс от полеви и 

лабораторни изследвания, които позволяват да се получат достоверни характеристики за 

якостно деформационните свойства на скалния масив в района на тунела.  
 

 

GEOTECHNICAL CONDITIONS FOR CONSTRUCTING OF “STARA 

KRESNA” TUNNEL FROM STRUMA HIGHWAY  
 

Stefcho Boyanov Stoynev, Antonio Voutov Lakov 

University of mining and Geology ‘St. Ivan Rilski” 

 
The construction of Struma Highway through the Kresna Gorge will be carried out in 

complicated geotechnical conditions defined by the mountain terrain and the complex geological and 

tectonic structures. The Southern Variant of the highway passes through a high tableland from the left 

bank of Struma River with a sequence of bridges, viaducts and short tunnels. One of the most 

important issue for the tunnels design and construction is to define the geotechnical properties of the 

rocks from the geological section. In this article the geological, tectonic, hydrogeological and 

geotechnical conditions of “Stara Kresna” tunnel are discussed. Reliable values for the strength and 

strain rock-mass properties were derived through a complex of field and laboratory tests. 
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УКРЕПВАНЕ НА СТРЪМНИ ОТКОСИ С ГЕОМРЕЖИ 

Бранимир Братоев 1, Иван Дойков2 

Ключови думи: геомрежи, укрепване, откоси, геосинтетика 

 

РЕЗЮМЕ 

Използването на геосинтетични материали в инфраструктурното, промишленото 

и гражданското строителство е широко разпространено в световен мащаб. Голяма част 

от предлаганите на пазара геомрежи могат да бъдат ефективно използвани за укрепване 

на стръмни откоси. Подходящият избор на геомрежи и правилното им приложение и 

закотвяне е от изключителна важност за осигуряване на местната устойчивост на 

наклонени терени. Настоящата статия дава поглед върху, използваните в практиката 

геомрежи и възможностите за тяхното оразмеряване и закотвяне, при укрепване на 

откоси. Предложената методика за оразмеряването на геомрежите на якост е използвана 

за съпоставка на различни по вид, якост и изходен полимер геомрежи при конкретно 

подбрани условия. Очертани са алтернативни подходи за укрепване на стръмни откоси, 

използвайки други геосинтетични материали. 
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VENEER SLOPE REINFORCEMENT WITH GEOGRIDS 

Branimir Bratoev 1 Ivan Doykov2 

Keywords: geogrids, reinforcement, veneer slopes, geosynthetics 

 

ABSTRACT 

The use of geosynthetic materials in infrastructure, industrial and civil engineering is 

widespread worldwide. Most of the market available geogrids can be effectively used for 

veneer slope reinforcement. The appropriate selection of geogrids and their proper application 

and anchoring, are of utmost importance to ensure local stability of sloping terrains. The 

present article gives an overview of the geogrids available on the market, and the possibilities 

for their designing and anchoring, for veneer slope reinforcement. The proposed methodology 

for designing the geogrids is used for comparison between different by type, strength and 

polymer geogrids under specific conditions. Alternative approaches for veneer slope 

reinforcement using other types of geosynthetic materials have been outlined. 
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НОРМАТИВНА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЖИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА В 

БЪЛГАРИЯ – 1945-1990  

Диана Йорданова1 

Ключови думи: жилищна политика, социология на града, нормативна уредба 

РЕЗЮМЕ 

След смяната на социално-политическия модел от втората половина на 40-те 

години на ХХ в. демографските процеси в България, включително миграцията към 

големите градове, са подложени във все по-голяма степен на политическо управление. 

Докладът представя еволюцията на нормативната уредба, която съпътства овладяването 

първо на разпределението, а след това постепенно и проектирането и изграждането на 
жилища в големите градове. Административно регламентирано, заселването и 

придобиването на жилище в градовете в най-ускорената фаза на урбанизация е 
административно управляван процес, от който пазарните механизми са почти изцяло 

елиминирани.  
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LEGAL EVOLUTION OF HOUSING POLICY IN BULGARIA - 1945-

1990  

Diana Yordanova1 

Key words: housing policy, urban sociology, legislation 

ABSTRACT 

Following the change of the political model in the second half of the 1940s, the 

demographic processes in Bulgaria, including the migration to the cities, are increasingly 

subject of political governance. The paper presents the evolution of the regulatory framework 

that accompanies the distribution, design and construction of housing in major cities. 

Administratively regulated, settlement and acquisition of a housing in cities in the phase of the 

fastest urbanization is an administratively managed process from which market mechanisms 

are almost entirely eliminated. 
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ПОЛИТИКА НА СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРС С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА 

 
A. Маричова1  

Ключови думи: строителна фирма, фирмени ресурси, отличителни 

компетенции, стратегически ресурс, оценка на стратегическия ресурс, конкурентни 

предимства 

РЕЗЮМЕ 

В съвременните динамични условия  познатите традиционни модели на 

фирмено поведение имат все по-ограничена роля и шанс за успех. Новите икономически 

реалности обаче създават нови възможности за успешно дългосрочно развитие на 

фирмата чрез създаване на стратегически ресурс, функция не само от  оперативните й 

възможности, но и от развитието на нематериалните активи (информация, знание, 

обучение, мениджърски умения).  В статията се изследва връзката „Фирмени ресурси  – 

Стратегически ресурс – Конкуренти предимства“, като за тази цел са: 1) Дефинирани 

фирмените ресурси, 2) Приложена е VRIO-рамка за  оценка на фирмените ресурси, 

отличителните компетенции и възможностите за създаване на стратегически ресурс в 

строителната фирма, която работи на пазара на гражданско и на пазара на сградно 

(жилищно и нежилищно) строителство, 3) Направена е сравнителна характеристика и 

оценка на фирмените ресурси на "успешната" строителна фирма и на "типичната" 

строителна  фирма, която доказва необходимостта  от дълбоки структурни промени  в 

организацията и управлението й. 
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THE POLICY OF THE CONSTRUCTION FIRM  FOR CREATING 

STRATEGIC RESOURCES AND BUILDING COMPETITIVE 

ADVANTAGES 

A. Marichova1 

Keywords: construction  firm, firm resources, distinctive competencies, strategic 

resource, assessment of strategic resources, competitive advantages 

 

ABSTRACT 

In today's dynamic conditions known traditional models of firm behavior have an 

increasingly limited role and a chance of success. However, new economic realities create new 

opportunities for successful long-term development of the firm by creating a strategic resource, 

a function not only of its operational capabilities but also of the development of intangible 

assets (information, knowledge, learning, managerial skills). The article explores the 

relationship "Firm resources - Strategic resource - Competitive advantages”, for this purpose 

are: 1) Defined firm resources, 2) Applied is VRIO-frame to evaluate company resources, the 

distinctive competencies and the possibilities for creating a strategic resource in the 

construction firm, which works on the market of civil engineering and on  the market of 

building (residential and non-residential) construction. 3) A comparative characteristic has 

been made and assessment of the firm resources of the "successful" construction firm and the 

"typical" construction firm, which proves the need from profound structural changes in 

organization and management. 
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КОРПОРАТИВНИЯТ СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ – ФАКТОР ЗА 

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА 

A. Маричова1, П.Найденова2 

Ключови думи: строителна фирма, корпоративен социален капитал, 

мотивационни техники, ефективно управление 

РЕЗЮМЕ 

Новото бизнес мислене е свързано с концепцията за корпоративния социален 

капитал и неговото значение като фактор за ефективно фирмено управление. Успешното 

функциониране на организационната единица предполага въвеждането на динамични 

мотивационни техники, систематизирани в мотивационен механизъм, чиято адекватност 

в значителна степен се определя от социалния капитал във фирмата. Обект на 

изследването е връзката между корпоративния социален капитал и мотивационните 

техники в строителната фирма като функция на мениджмънта и фактор за постигане на 

ефективно фирмено управление. За тази цел са:1) Идентифицирани компонентите на 

корпоративния социален капитал, начините и формите на проявлението им в 

строителната фирма, 2) Анализирани са мотивационните техники и приложението им в 

конкретна фирмена среда с цел изграждането на оптимизиращ управлението 

мотивационен механизъм, 3) Изследвана  е връзката между  характеристиките на 

социалния капитал и създадените мотивационни механизми с възможностите за 

реализиране на ефективни управленски стратегии и решения в строителната фирма. 

 

 

                                                           
1 Анета Маричова, доц. д-р ик., кат."Обществени науки", Факултет по транспортно строителство, 

УАСГ, София 1046, бул. "Хр.Смирненски"1, E-mail:aneta.marichova@abv.bg 
2 Павлинка Найденова, доц. д-р ик.,хон.преп. кат."Обществени науки", Факултет по транспортно 

строителство, УАСГ, София 1046, бул. "Хр.Смирненски"1, E-mail: iko.teh.info@mail.bg 



 

 2 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

 

CORPORATE SOCIAL CAPITAL - A FACTOR FOR EFFICIENT 

MANAGEMENT OF THE CONSTRUCTION  FIRM 

A. Marichova1, P. Naydenova2 

Keywords: Construction firm, corporate social capital, motivational techniques, 

effective management 

 

ABSTRACT 

The new business thinking is related to the concept of corporate social capital and its 

importance as a factor for effective firm management. Successful operation of the 

organizational unit implies the introduction of dynamic motivation techniques, systematized in 

a motivational mechanism, whose adequacy largely determined by social capital in the 

company. The subject of the study is the relationship between corporate social capital and 

motivational techniques in the construction firm as a function of management and a factor for 

efficient corporate governance. For this purpose are: 1) Identified the components of corporate 

social capital, its ways and the forms of their manifestation in the construction firm, 2) 

Motivation techniques are analyzed and their application in a particular company environment 

in order to build a motivating mechanism optimizing management, 3) The relationship has 

been investigated between the characteristics of social capital and the motivational mechanisms 

created with the opportunities for implementing effective management strategies and solutions 

in the construction firm. 
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РЕЗЮМЕ 

Текстът разглежда философското наследство на Блез Паскал през призмата на 

неговото разбиране за двойственост на човешката природа. От тази гледна точка се 

проблематизират някои аспекти на типичния за 17-ти век рационализъм, а Мисълта се 

позиционира в полето на етиката и аксиологията. Застъпва се тезата, че в 

новоевропейския контекст хуманизмът е възможен не просто въпреки противоречията, а 

именно благодарение на тяхното полагане като иманентно присъщи на човешката 

същност. Така рационализмът придобива нов смисъл, в който и Паскаловата мисъл, а 

дори и Декартовото cogito, изхождат от и низхождат към човека като единствен наличен 

аксиологичен център. 
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AND RATIONALISM IS A HUMANISM OR ON HUMANISM 
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ABSTRACT 

The text considers Blaise Pascal’s philosophical heritage through his conception on a 

duality of human nature. From this perspective a few aspects of 17
th 

century’s rationalism are 

problematize instead of a Thought which is being situated in the field of ethics and axiology. 

The paper argues that in the modern period context humanism is possible not despite the 

contradictions but because of them as inherent to the human essence. Thus the new meaning of 

rationalism arises where Pascal’s thought and even Descartes’ cogito are from and for human 

being as the only axiological center. 

                                                           
1
 Anzhelika Dinkova, Assist. Prof., UACEG, Sofia, 1046, , anjelica_d@abv.bg 



 

1 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

 

ГРАДСКАТА СРЕДА И ЧОВЕКЪТ В ПРИМЕРА НА 

(НЕ)ТИПИЧНИЯ СТОЛИЧЕН КВАРТАЛ „ЗАХАРНА ФАБРИКА“  

Анжелика Динкова
1
 

Ключови думи: градска среда, градско пространство, ценности, квартал 

„Захарна фабрика“ 

 

РЕЗЮМЕ 

Текстът представя съвременното състояние на столичния квартал „Захарна 

фабрика“, разбран от една страна като единица градска среда, а от друга – като човешки 

овладяно от своите жители пространство. За тази цел са използвани материали от 

проведеното теренно проучване на квартала, както и данни от общинската 

администрация на район „Илинден“, НСИ и СДВР. Въз основа на техния анализ 

докладът прави опит да дескрибира изследвания квартал и профила на неговите 

обитатели, като обръща специално внимание на начина, по който жителите на „Захарна 

фабрика“ преживяват и осмислят през ценности градското (си) пространство. 
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URBAN ENVIRONMENT AND HUMAN BEING USING THE 

EXAMPLE OF (A)TYPICAL SOFIA’S ZAHARNA FABRICA 
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ABSTRACT 

The text presents the state of Sofia’s Zaharna Fabrica Quarter, understood, first, as 

urban environment, and, second, as a human area for its inhabitants. Data that have been used 

were obtained from the quarter’s field study and from the Sofia Municipality Ilinden District, 

National Statistical Institute and Sofia Municipality Police Directorate as well. Through this 

analysis the paper seeks to clarify the description of the investigated neighborhood and also the 

profile of its occupants, and draws attention to the way the Zaharna Fabrica’s inhabitants 

experience and estimate (their) urban area. 
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ИЗКУСТВО И СЪБИТИЕ: ХАЙДЕГЕР И ДЕЛЬОЗ/ГАТАРИ 

Владимир Раденков1 

Ключови думи: произведение на изкуството, събитие, свят, ризома 

РЕЗЮМЕ 

Докладът съпоставя схващанията за изкуство на Хайдегер и Дельоз/Гатари, 

оказали голямо влияние върху художествената практика на 20 в. Тези схващания са 

изложени в контекста на разработените от мислителите философски онтологии. 

Съпоставката им е фокусирана около въпроса за това, дали свързаната с произведението 

на изкуството събитийност означава непременно, че то следва да бъде процесуално.  
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