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СЕМИНАР 

Анализ на строителните конструкции в оценяването 
  

 
Дата:    08 юли 2021 г., четвъртък  
Присъствие:  online 

12:45 - 13:00ч.   Регистрация 

13:00 - 15:00ч. • Основни понятия, термини и характеристики на 
строителните конструкции  

• Преглед и анализ на сградния фонд - типове сгради 

• Конструктивни системи и схеми. Идентифициране 

• Предимства, недостатъци и често срещани проблеми 
при основните типове сгради. Визуална и 
инструментална инспекция. Документиране на 
проявени повреди и дефекти 

гл. ас. д-р инж. Константин В. Велинов  
Въпроси и отговори  
 

15:00 – 15:15ч. Почивка 

15:15 - 17:00ч. • Нормативна база и развитие на земетръсните норми 
в България  

• Паспортизация на сградния фонд – изисквания, 
анализи и изводи. Сеизмична оценка  

• Възстановяване, рехабилитация и експлоатационна 
годност на сградите  

гл. ас. д-р инж. Константин В. Велинов  
Въпроси и отговори, Тест 
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CPD / ППР часове   4 часа, формално  

Такса участие 60 лв. – редовна такса, 48 лв. – такса за REV оценители  
Банкова сметка*   IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN) - Алианц банк 

Бенефициент – Сдружение Камара на професионалните 
оценители 

 
*Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното, а при повече от един 
участник, моля, изпратете мейл със списъка на всички участници, заедно с платежното на 
office@kpo.bg Фактури ще ви бъдат издадени след постъпване на плащането. 
 
В дните преди събитието ще получите необходимите материали за Вашата подготовка в 
линк и/или по електронна поща. 
Форма за индивидуална регистрация на всеки участник - ТУК (проследете връзката)  
За информация може да се свържете с Весела Семова, Изпълнителен секретар на КПО - 
телефон 0885 322 380. 

 

 

гл. ас. д-р инж. Константин В. Велинов kvelinov@eurocode2.bg 

Лекторът е строителен инженер, завършил УАСГ-София със 
специализация и защитена дисертация в областта на 
стоманобетонните конструкции. Притежава значителен опит в 
обследването, изпитването, усилването и възстановяването на 
строителни конструкции, като е участвал в техническите 
експертизи на редица знакови сгради в страната – паметникът 
Бузлуджа, Военния клуб и Военната библиотека, Националния 
дворец на децата, Къщата с ягодите и др.  
 
Притежава международен опит в проектирането на сгради и 

съоръжения и специални умения в изчисляването на сгради на взривни въздействия. 
Главен асистент към Строителния факултет на УАСГ-София с публикации в областта 
на оценката на строително инвестиционни проекти в условията на устойчивото 
развитие, обследване на сгради и съоръжения и прилагането на нови техники при 
изпитване на конструкции.    

 

mailto:office@kpo.bg
https://www.kpo.bg/bg/events
mailto:kvelinov@eurocode2.bg

