
Включени са само трудовете, които не са свързани с дисертацията. 
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Резюме: Съвременните изчислителни технологии заедно с интензивното 

развитие на компютърната техника направиха възможни решенията на сложни 

линейни и нелинейни проблеми в механиката. Независимо от това редки са 

случаите, особено при пространствените системи, в които числените решения 

могат да дадат ясна физическа представа за характера на анализираните 

явления. В тази връзка все по-голямо значение в обучението на специалисти 

придобиват относително простите модели с достъпна и обозрима физическа 

картина зад математическите символи. В работата са разгледани примери на 

прости греди, илюстриращи някои начини за загуба на устойчивост. 

Summary: Modern computational technologies along with the intensive 

progress of computers have contributed greatly to the analysis of many complicated 

linear and nonlinear problems in the applied mechanics. Nevertheless, it is rare that 

the results obtained numerically, especially for spatial structures, can render clear 

physical understanding of the phenomenon under consideration. In this connection 

relatively simpler models, providing intelligible and observable physical pictures 

behind the mathematical symbols, are more and more useful for the education. 

Examples of simply supported beams are being considered in the paper illustrating 

mostly ways of loss of stability.  

 

 

8. Albena Doicheva, T-shaped frame critical and post-critical analysis. “Journal 

of theoretical and Applied Mechanics”, No1, 2016г. стр. 65-82. ISSN 0861-

6663 

http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fjta

m.2016.46.issue-1$002fjtam-2016-0005$002fjtam-2016-0005.pdf/jtam-2016-

0005.pdf?t:ac=j$002fjtam.2016.46.issue-1$002fjtam-2016-0005$002fjtam-2016-

0005.xml 

http://www.imbm.bas.bg/tm/jtam/vol46-1.php 

Summary: The paper shows solution of a T-shaped frame strengthened with 

two linear springs regarding critical and post-critical analysis. The solution is exact 

using the Euler elastic approach and a frame of reference originated in the point of 

inflexion of the column axis. The obtained Numerical results show the effect of the 

springs strengthening for the critical and post-critical behavior of the system. The 

influence of the geometry change is analyzed as well.  
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Резюме: Статията показва решение на T-образна рамка усилена с два 

линейни пружини относно критичния и след-критичния анализ, предложен и 

анализирани по-рано от Życzkowski [Życzkowski, M. Post-buckling analysis of 

non-prismatic columns under general behavior of loading, International Journal of 

Non-Linear Mechanics, 40 (2005) 445-463]. Решението е точно като използва 

подхода на Ойлеровата еластика и инлексната точка на огъване разположена 

върху оста на колоната. Числените резултати, получени с помощта на 

софтуерен пакет MATLAB показват ефекта на укрепващите пружини върху 

критичното и след-критично поведение на системата. След-критичното 

равновесие се наблюдава при втора форма, а не както е показано в Życzkowski 

при първа. Пружините стабилизират колоната, което означава, че те водят до 

увеличаване на критичното натоварване. Влиянието е относително по-силно в 

случай на едностранно укрепване, докато при укрепване от две страни, 

резултатите показват намаляване на вътрешната сила на колоната. Дължината 

на гредата също оказва силно влияние върху критичното и след-критично 

напрегнатото и деформирано състояние на рамката. Увеличаването на 

дължината на гредата води до намаляване на вътрешната сила в колоната, 

заедно с критично натоварване, докато силата в натисната пружина намалява по 

абсолютна стойност. За разлика от това, силата на разтегнатата пружина първо 

се увеличава, достига максимална стойност и след това намалява. Ефектът от 

осовата деформация на колоната върху критичното и след-критичното 

поведение на системата също е проучен. Оказва се, че той е малък, предвид 

слабото изменение на вътрешната сила. Също така е установено, че 

преместването на горния край на неразтегливата колона е по-голямо от това на 

колоната с отчетени осовите деформации, а уякчаването на пружината води до 

намаляването на преместванията в този край.  

 

 

9. Младенов, K., А. Дойчева, Устойчивост на колона на водна кула с 

резервоар – пресечен конус. Годишник на УАСГ Том 49 (2016), Свитък 

V, под печат; ISSN 1310-814X 

 

Резюме: Изследването е насочено към анализ на критичното и след 

критичното равновесно състояние на водна кула с резервоар под формата на 

обърнат пресечен конус. Формата на резервоара варира от пълен конус до 

цилиндър, за да се проучи ефекта на формата върху реакцията на системата. 

Анализът се основава на еластично решение. Сравненията са направени между 

числени резултати, получени за съдържание в резервоара на течности и когато 

те са втвърдени. Оказва се, че резултатите са силно зависими от поведението на 

натоварването както количествено така и качествено. Оказва се, че критичното 

натоварване от течността е по-малко от това при твърдото тяло. Също така, 

критичната точка в първия случай е нестабилна докато във втория е стабилна. 

Summary: The paper is aimed at analyzing the critical and post-critical 

equilibrium state of a water tower with a tank in the form of inverted truncated cone. 

The form of the tank is varied from complete cone to cylinder in order to study the 

effect of the shape on the response of the system. The analysis is based on elastica 



solution. Comparisons are done between numerical results obtained for fluid contents 

and when the fluid is looked at as rigid body. It turns out that the results depend 

strongly on the behaviour of the loading both qualitatively and quantitatively. The 

critical load from the fluid is inferior to that from rigid body. Also, the critical point 

in the former case is unstable while in the latter it is stable.  

 

 

Строителни конструкции 
 

10. Дойчева, А.,Коста Младенов – Върху някои динамични характеристики 

при анализ на строителни конструкции. 02-03.06.2005г. Научна 

конференция с международно участие – Стара Загора 2005, стр.139-145. 

ISBN: 954-9329-19-4 (т.1). 

 

Резюме: Коефициентът на модално участие и масовите отношения на 

модално участие са две характеристики от съвременния динамичен анализ на 

строителните конструкции с особено важност при противоземетръсното 

изследване с метода на крайните елементи. В литературата често им се придава 

различно значение, което би могло да предизвика смущения при използването 

им за оценка на достоверността на резултатите от решенията. В тази 

публикация определенията и начините за изчисляване на въпросните параметри 

са дадени подробно, докато те остават скрити от потребителя на съвременните 

компютърни програми. 

Summary: Modal participating factors and modal participating mass ratio are 

two characteristics in the modern dynamic analysis of building structures especially 

important for their anti-seismic investigation with the finite element method. They are 

often attributed different meaning in the literature which can cause ambiguities while 

assessing the reliability of the results obtained. In the paper definitions and 

calculations of the parameters in question are given in detail which otherwise remain 

hidden from the user of contemporary computer programs.  

 

 

11. В. Ризов, А. Дойчева, А. Младенски, Г. Кераджийски Анализ на 

пешеходен мост с оглед на комфорта по Еврокода Годишник на УАСГ 

Том XLVIII (2014-2015), Свитък VIII-B, Научни изследвания - II 2014-

2015, стр. 79-89, ISSN 1310-814X 

 

Резюме: Представени са резултати от анализ на стоманен пешеходен мост 

с оглед на комфорта по Европейските норми. Във връзка с това е разработен 

изчислителен модел за изследване на динамичното поведение на моста по 

метода на крайните елементи. Извършен е анализ на вибрациите на моста и в 

трите направления: вертикално, хоризонтално напречно и хоризонтално 

надлъжно. Направена е оценка на моста с оглед комфорта на пешеходците по 

Еврокода. 



Summary: A pedestrian steel bridge was analyzed with respect to the comfort 

using the Euro Coode. A computational model for dynamic simulations of the bridge 

was developed using the FEM. The vibrations of bridge were analyzed in three 

directions: vertical, horizontal transversal and horizontal longitudinal. The results of 

analysis were used to perform an assessment of the bridge with respect to the comfort 

of pedestrians.  

 

 

12. Младенов, K, А. Дойчева Приложение на диференциално квадратичен 

метод при анализ на нецентрично подпрени греди. XXI Международна 

научна конференция на ВТУ”Тодор Каблешков” - "Транспорт 2013" 10 

– 13 октомври 2013 година. – Mechanics transport Communications – Part 

2 - стр.VII 6-VII 12. ISSN1312-3823; http://mtc-aj.com/library/844.pdf 

 

Резюме: Анализът на напрегнатото и деформираното състояние на тела от 

гредови тип се извършва при предпоставката за центрично свързване на 

съставящите обекти. Много по-често обаче на практика свързването е 

ексцентрично, така че предаването на съответните усилия е по-сложно 

отколкото при центричното. Пример в това отношение е и железопътната релса, 

която е нецентрично свързана с траверсата, при което нейната деформация от 

вертикален товар има за резултат възникване не само на огъване и срязване, но 

и на нормална сила на натиск. Тази особеност изисква при анализа на 

деформираното състояние да се решават съвместно диференциалното 

уравнение и на огъването, и на чист опън или натиск. Целта на настоящата 

работа е да покаже приложение на обобщения диференциално квадратичен 

метод (ОДКМ) за приблизително изследване на нецентрично подпрени греди. 

ОДКМ намери широко приложение в последните няколко десетилетия при 

голям кръг едно- и многомерни задачи както в механиката на твърдото 

деформируемо тяло, в това число и в механика на разрушението, така и в 

хидро- и аеромеханиката. Тъй като на авторите не е известно присъствието на 

въпросния подход в родната научна литература, на доклада би могло да се 

придаде и образователно значение. 

Summary: The stressed and strained analysis of beams and girders is 

customarily based on the presumption that the restraints are applied at the center of 

gravity of the supported cross-sections. In practice however this is not always the 

case and the force transfer is more complex than assumed. The flat-bottomed rail 

resting on sleepers is one example in this respect. The vertical loadings from the track 

wheels evoke not only bending moments and shear but also compression force. Thus, 

a relevant analysis requires a joint solution of the differential equations of bending 

and axial deformations. The aim of the paper is to show application of the generalized 

differential quadrature method (GDQM) for approximate analysis of off-center 

supported beams charged by transverse distributed loading with parabolically varying 

intensity. Recently GDQM has been applied in variety of single- and multi-

dimensional problems in both mechanics of deformable bodies including fracture 

mechanics and fluid mechanics.  
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13. Павлов, П., А. Дойчева – Геометричен синтез на подпирането на тяло в 

равнината при наличие на фрикционна връзка. 17-18.05.2007г. 

Юбилейна научна конференция по случай 65-годишнината на УАСГ-

София, стр. 257, Програма: http://w3.uacg.bg/UACEG_site/novini/jubilee-

2007-bg.pdf, стр.11 

 

Резюме: В настоящия доклад се разглежда статиката на равнинно тяло, 

движението на което се ограничава от прътова и фрикционна връзка. Активната 

система сили, приложени върху тялото се уравновесява от реакцията на 

прътовата връзка и нормалната сила и силата на триене на фрикционната 

връзка. Последните, както е известно, имат съответно едностранен и 

ограничено двустранен характер. Нормалната сила трябва да е по голяма от 

нула, а големината на силата на триене да е в определени граници.  

Променлива при синтеза на подпирането на тялото е накллона на 

фрикционната връзка, а при необходимост и наклона на прътовата връзка. 

Показано е как трябва да бъде ориентирана фрикционната връзка за получаване 

на максимална нормална сила (в този случай се получава нулева стойност на 

силата на триене). Получени са формули за ориентация на връзката при 

предварително зададено отношение между тангенциалната и нормалната 

компонента на пълната и реакция. С подходящ пример за покой на тяло в 

равнината е проверена верността на получените формули. 

Summary: The statics of a plane body, the motion of which is restricted by rod 

and friction connection is considered of this paper. The active system of forces, 

applied on the body is balanced from the reaction of the rod connection and the 

normal and friction forces of the friction connections. It is well known that the last 

two reactions have one-sided and partial two-sided character. The normal force must 

be more of zero and the friction force must be less of definite limited value. 

Variable, when one considers the geometrical synthesis of the support of the 

body, is the gradient of the friction connection, and of necessity the gradient of the 

rod connection. It is shown in the paper how to be orientation the friction force, so 

that the normal force to be maximum. The last case correspondents with the zero 

value of the friction force. The formulas for orientation of the friction connection, 

with preliminarily assigned ratio between the tangential and normal component of the 

full reaction of the friction connection, is given too. The verification of the formulas 

is made by convenient example – the equilibrium of a concrete plane body is 

considered.  

 

14. Младенов, K., А. Дойчева, П. Кочев, Разработване на гредови краен 

елемент за нецентрично предаване на усилия. Годишник на УАСГ Том 

XLV (2011-2012), Свитък VIII, Научни изследвания 2011, стр. 213-227. 

ISSN 1310-814X 

 

Резюме: Изследването на конструктивни елементи с отчитането на реално 

съществуващите ексцентрицитети при подпирането на греди и отсъствието на 

съосност при свързване между отделните конструктивни елементи и др. 

http://w3.uacg.bg/UACEG_site/novini/jubilee-2007-bg.pdf
http://w3.uacg.bg/UACEG_site/novini/jubilee-2007-bg.pdf


показват по-особеното напрегнато и деформирано състояние на елементите от 

класически приетото и известното от учебниците. В редица изследвания и 

публикации на първите двама автори са представени точни нелинейни и 

опростени линейни решения на греди при различни видове опорни устройства, 

ексцентрицитети и натоварвания На този етап се търси приблизителен подход 

за компютърен анализ, основан на метода на крайните елементи и се цели 

създаване на компютърна програма. Показани са резултати с програмата при 

решаването на непрекъснати и нецентричносвързани съставни греди. 

Summary: The structural analysis accounting for actual inter-element 

eccentricities and off-center supports reveals stress and strain conditions of the 

members which differ from the traditional ones known from the available literature 

and university textbooks. Exact nonlinear and approximate analytic solutions of 

similar problems for beams under various loading, support and connection conditions 

have already been published by the first two authors. The present study is aiming to 

develop a relevant finite element to be implemented into a computer program.  

 

15. Младенов, K., А. Дойчева - Върху някои илюстративни възможности на 

простите греди. Годишник на УАСГ Том XLV (2012-2013), Свитък IX, 
стр.127-140. ISSN 1310-814X 

 

В голямата си част, тази публикация повтаря труд № 7. Кандидатката си 

позволява да го включи под нов номер, защото тук е въведена допълнителна 

точка с приложен характер в края. Отбелязва се възникването на по-особено 

напрегнато и деформирано състояние на нецентрично подпрените с 

неподвижни ставни опори или еластични опори с променлива коравина греди, 

къде от само вертикални товари възникват хоризонтални сили, най-често на 

натиск и то често по-големи от вертикалните товари. Това налага изследването 

за загуба на устойчивост на тези греди. Публикацията е на български език. 

Резюме: Съвременните изчислителни технологии заедно с интензивното 

развитие на компютърната техника направиха възможни решенията на сложни 

линейни и нелинейни проблеми в механиката. Независимо от това редки са 

случаите, особено при пространствените системи, в които числените решения 

могат да дадат ясна физическа представа за характера на анализираните 

явления. В тази връзка все по-голямо значение в обучението на специалисти 

придобиват относително простите модели с достъпна и обозрима физическа 

картина зад математическите символи. Чрез конзоли и двустранно подпрени 

греди се илюстрират явления, чието осмисляне затруднява както студентите, 

така и инженерите от инженерно-строителната практика. Става дума за загубата 

на устойчивост като естествено динамичен процес, границата на статическа 

загуба на устойчивост при неконсервативни системи, сложна критична точка от 

гледна точка на теория на катастрофите, влияние на нецентрично 

разположените опорни устройства и др. Някои интерпретации макар и с 

академичен интерес и естество помагат да се види зад математическите 

символи физическата картина на изследваното явление.  

 



 

16. А. Дойчева и К. Младенов, Една задача за нецентрично подпряна греда с 

еластичнa връзкa, Трети симпозиум по мостове „Проектиране и 

изграждане на мостове”, УАСГ, София, 29.05.2009 стр.165; Списание 

„Строителство”, 4, 2009 г. стр.11-16. ISSN 0562-1852 

 

Резюме: Разглежда се проста статически неопределима греда със ставни 

опори, изместени от оста на гредата. Едната опора е неподвижна, а другата е с 

една линейно еластична връзка с дадена варируема пружинна константа. В 

инженерната практика такава задача възниква например при мостови греди с 

еластични опори по долния пояс. Целта на решението е да се покаже влиянието 

на нецентричността на опирането и на пружинната константа върху 

напрегнатото състояние на гредата. Заслужава внимание и приносът на 

нормалната сила върху резултата от решението по класическите методи, 

независимо от дължината на гредата. 

Summary: A simple statically indeterminate beam on off-centered supports is 

considered. One of the beam extremities is hinged, whereas the other one is on a 

roller provided with a linearly elastic spring of variable spring constant. In the 

engineering practice such a problem can be encountered for example in bridge girders 

with elastic supports at the bottom flange. The aim of the study is to show the effect 

of the support offsets and the spring constant upon the beam response. The 

contribution of the axial force to the result from a classical solution is also drawn 

attention to.  

 

 

17. Младенов, K., А. Дойчева - Едно изследване на нецентрично подпрени 

греди при големи премествания. Списание “Строителство” брой 1 от 

2011г. стр.10-22. ISSN 0562-1852 

 

Резюме: Двустранно ставно нецентрично подпряна греда под действие на 

напречен съсредоточен или разпределен товар се оказва в интересно за 

изследване напрегнато и деформирано състояние, предмет на статията. 

Възникващата при определени условия значителна натискова нормална сила 

зависи силно от обикновено пренебрегвания неин принос в израза за 

потенциалната енергия на деформацията. Характерът й, от друга страна, налага 

анализ на възможността за неустойчивост. 

Summary: Pinned-pinned off center supported beams acted upon transverse 

concentrated or distributed loading are found to be in worthy of analysis stressed and 

strained states which is the objective of the present paper. The considerable 

compressive normal force that occurs under certain conditions depends strongly on 

the contribution to the potential energy of the axial deformation usually disregarded. 

The character of the normal force, on the other hand, necessitates stability 

verification, too. 

 



 

18. Дойчева, А, К. Младенов и Св. Лилкова-Маркова Изследване на 

граничен товар при нецентрично подпряна греда. Списание 

“Транспортно Строителство & Инфраструктура” – УАСГ брой 3 от 

2013г. август-октомври стр.52-57. ISSN 1314-7501 

 

Резюме: Изчисляването на строителните конструкции често се извършва 

при предпоставката за работа на елементите в пластичен стадий [БДС EN 1993-

1-1, Еврокод 3]. При рядко срещаното в практиката просто напрегнато състояние 

оразмеряването се извършва по формули, изведени въз основа на ясни работни 

хипотези. Комбинираните въздействия, от друга страна, водят до сложни 

напрегнати състояния, откъдето идва и по-сложната задача за определяне на 

граничните натоварвания. Последните могат да са резултат и от начина на 

свързване на елементите в конструкцията. Неслучайно според евронормите 

[БДС EN 1993-1-1, Еврокод 3] „Изчислителният модел и основните 

предпоставки при изследването следва да отразяват с достатъчна точност 

поведението на конструкцията при съответното гранично състояние, както и 

очакваното поведение на напречни сечения, елементи, възли и опори”. В този 

смисъл, ако при моделирането на греда опорите се въведат на разстояние от 

центровете на тежестта на съответните напречни сечения, то може да се говори 

за нецентрично подпиране. Това се отразява и върху напрегнато и 

деформираното състояния на гредата дори и при еластична работа на 

материала. 

В настоящата работа е изследвана промяната на големината на граничната 

сила при отчитане на реалното нецентрично подпиране, а също и изменението 

на стойността на пластичния момент от препоръчвания в таблиците [Kindmann, 

Rolf et all, 2006]. 

 

 

19. Младенов, К., Албена Дойчева – Относно статическото изчисление на 

кръгово цилиндричен резервоар. 03-04.06.2004г. Научна конференция с 

международно участие – Стара Загора 2004, стр.54-59. ISBN: 954-9329-07-

0 (т.1)  

 

Резюме: Кръгово-цилиндричен резервоар е изчислен под действието на 

вътрешното хидростатично налягане и температурата. С помощта на 

съвременни компютърни програми са разработени различни модели. 

Представени са резултати във вид на диаграми. 

* Решението е извършено с ARSAP. Използва се методът на крайните 

елементи. Моделирането става с черупкови (shell) крайни елементи, за стените 

на резервоара, и прътови (frame) крайни елементи, за укрепващи ребра. 

Изследването е статично и динамично за собственото тегло на резервоара и 

суспензия (съдържанието на резервоара) и за температурна разлика 

предизвикана от съдържанието на резервоара. Зоната около дъното, където е 

зададено запъване, се оказва най-силно застрашена при различните съчетания 

на товарните състояния. Конструктивното решение със запъване в основата на 

резервоара е трудно изпълнимо и се препоръчва допълнително усилване с ребра 



или предварително напрягане на зоната. В горната част на резервоара, около 

капака, също трябва да се извърши усилване чрез увеличаване на размера на 

напречното сечение на укрепващите ребра, или чрез евентуално увеличаване на 

дебелината на черупката. 

Summary: Circular cylindrical tank is considered under the action of internal 

hydrostatic pressure and temperature. Different modeling types has been developed 

with the aid of contemporary computer programs. Representative results are given on 

diagrams. 

 

 

Приложение на (ИКТ) в обучението по теоретична 

механика и съпротивление на материалите. 

 

20. Младенов, К., А. Дойчева – Съвременни CAD-системи и обучението по 

инженерна механика. 03-04.10.2003г. Научно приложна конференция с 

международно участие, Технически колеж – Ямбол при Тракийски 

университет Стара Загора, стр. 23-28, ISBN 954-9999-29-7, Сборник 

научни доклади, том I. 

 

Резюме: Статията разглежда приложението на съвременните 

професионални и образователни CAD-продукти при обучението по механика. 

Примери от теоретичната механика и съпротивление на материалите служат за 

илюстрация. 

* С примерите е показано как може последователно да се въвеждат 

знания от даден софтуер (SAP2000, ARSAP и др.) разпределени по време на 

следването в съответствие с мястото на дисциплините в обучението. 

Summary: The paper deals with the application of contemporary professional 

and educational CAD – systems in training students in engineering mechanics. 

Selected examples from theoretical mechanics and strength of materials are given as 

illustrations.  

 

21. Дойчева, А., Новите аспекти във висшето строително образование 

породени от развитието на технологиите. Годишник на УАСГ Том 49 

(2016), Свитък V, под печат; ISSN 1310-814X 

 

Резюме: Разработката обобщава дългогодишните наблюденията на 

авторката при нейната работа със студенти от началните курсове на 

университета по архитектура строителство и геодезия, обучавани от катедра 

„Техническа механика“ и курсисти към центъра за електронно и следдипломно 

обучение (ЦЕСО) на УАСГ. Представени са сравнения в интереса към 

обучението на студенти и курсисти. Коментирани са прилагащите се методи за 

обучение. Анализира се влиянието на техническите средства в качеството на 



образованието. Показано е приложението на различни методи в интерактивното 

обучение. На базата на получените резултати са направени съответните 

заключения по отношение на необходимостта от въвеждане на повече методи 

от интерактивното обучение в редовния курс за обучение на студентите. 

Summary: The paper summarizes longstanding observations of the author in 

her work with students from first and second courses at the University of Architecture 

Civil Engineering and Geodesy, trained by the department "Technical Mechanics" 

and students of the Center of Open and Continuing Education of the same university. 

There are comparisons of the interest in learning of the students. They commented 

about the applied teaching methods. It is analysis of the impact of modern technology 

in the quality of education. It showns the application of various methods in the 

interactive education. Based on the obtained results, appropriate conclusions are 

made regarding the need to introduce more methods of interactive education in the 

regular students training.  

 

 

22. Дойчева, А., Методики на обучението в архитектурните и инженерните 

специалности в университета на Токио. Годишник на УАСГ Том 49 

(2016), Свитък V, под печат; ISSN 1310-814X 

 

Резюме: Тази публикация има за цел да покаже начините за обучение на 

бъдещите архитекти и инженери в Университета на Токио. Това е един поглед 

„от вътре“ към преподаването и ученето в този университет. Коментират се 

характерни методи и варианти на обучение, подкрепени с конкретни примери. 

Методът на проектите и изследователското обучение са в основата на 

постигнатите високи резултати в образованието, получавано в най-големия 

университет на Япония. Създаването на творческа среда и условия за работа, 

приложение на технически средства от най-ново поколение, благоприятстват 

обучението и усилената работа на студентите. 

Summary: This publication aims to show how the future architects and 

engineers at the University of Tokyo are trained. This is take a look from "inside" to 

teaching and learning at this university. There are commented particular methods and 

study options supported by concrete examples. The method of projects and research 

based education are the basis of achieved excellence results in education, received at 

the largest university of Japan. The creation of a constructive environment and 

working conditions, the using technics of the new generation advantage and the 

training and hard work of the students. 

 

 

23. П. Дракалиев, А. Дойчева, П. Павлов, Ст. Иванова, З. Хаджийски, 

Представяне на дейност Д1: Обучения, свързани с използването на ИКТ 

в преподавателската работа, Годишник на УАСГ Том XLVII (2015), 

Свитък IV, Проект BG051PO001-3.1.09-0016 “Кариерно израстване и 

повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ”, стр. 

15-23. ISSN 1310-814X. 



 

Резюме: Представени са резултатите на една от дейностите, реализирана 

в рамките на проект BG051PO001-3.1.09-0016 “Кариерно израстване и 

повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ”, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от ЕСФ на ЕС. 

По дейност Д1 (Обучения, свързани с използване на ИКТ в 

преподавателската работа) бяха проведени общо 11 курса, които завършиха 123 

участници. Курсовете бяха специализирани – за работа с приложения от пакета 

MS Office (PowerPoint, Excel, Word), компютърна графика (AutoCAD), 

MATLAB и програмния език Visual Basic (VBA). 

Обученията, проведени по дейност Д1, осигуриха знания и умения у 

академичния състав, необходими за презентиране на лекционния материал и 

изнасяне на доклади на научни форуми, по-ефективна комуникация и 

визуализация на студентите, дипломантите и докторантите. Те ще допринесат 

за по-ефективно моделиране, числено симулиране и анализи в 

научноизследователската дейност. 

Summary: The paper presents the results of one of the activities within the 

project BG051PO001-3.1.09-0016 “Career development and enhancing of 

qualification of academic staff of UACEG”, implemented with the financial support 

of Operational Program "Human Resources Development", co-financed by the 

European Social Fund of the European Union. 

In D1 activity (Training, related to use of ICT in the work of university 

lecturers) 11 courses were conducted which were successfully completed by 123 

participants. The courses were specialized for working with applications from MS 

Office package (PowerPoint, Excel, Word), for computer graphics (AutoCAD), 

MATLAB and Visual Basic for Applications (VBA). 

The trainings conducted within D1 activity provided knowledge and skills to 

academic staff which are essential for presenting lectures to students and papers on 

scientific forums, effective communication and visualization to students, graduates 

and postgraduates. The courses will also contribute to more efficient modeling, 

numerical simulation and analysis in research work.  

 

 

 

Студия и книга 
 

24. Албена Дойчева, Изследване на вътрешен рамков възел, Теоретични 

бележки и експериментални резултати, Издателство „Авангард Прима“ 

– София, 2016г, ISSN 978-619-160-653-5 , студия от 57 стр. 

Рецензенти: проф. д-р инж.Димитър Димитров и доц. д-р инж. Добромир 

Динев 

 

Разработката съдържа теоретични бележки, експериментални резултати и 

модел на рамков възел в SAP2000. Тя е предназначена за специалисти, 

инженери от практиката, докторанти и студентите от инженерните 



специалности на УАСГ и други ВУЗ-ове, които моделират конструкции в 

средата на SAP2000 или друг софтуер. 

Обобщени са събрани материали, експериментални данни и резултати от 

изследвания в областта на връзката “греда-колона“ при стоманобетонни 

елементи, по време на престоя на авторката в Университета на Токио през 

учебната 2014-2015 г. В една от лабораториите на University of Tokyo, Graduate 

School of Engineering се извършват експериментални изпитвания върху 

мащабирани стоманобетонови образци на връзката „греда-колона“. Получените 

резултати се симулират с математически модели.  

Работата се състои от 4 раздела. 

В точка 1 - “Въведение” са разгледани: 

1.1. Причините за щети в сградите при земетресения.  

1.2. Типове щети върху конструкциите при земетресения.  

1.3. Как се правят сградите по устойчиви на земетресения. 

1.4. Възлите „греда-колона“. 

1.5. Цели и обхват. 

В точка 2 - Класификация на връзката „греда-колона“ са показани 

различни деления на възлите, като по-подробно е обърнато внимание на делене 

по геометричен признак, както и: 

2.1. Модели, основани на аналитични проучвания; 

2.2. Модели, основани на експериментите. 

В точка 3 – е описан извършения експеримент. Подробно е дадена 

информация за материалите, от които са изработени образците, начина на 

натоварване и получените резултати. Голяма част от получените данни са 

обработени графично. 

В точка 4 е показан модел на връзката „греда-колона“ в търсене на 

решение за симулиране на загубата на коравина. 

Разработката съдържа 75 литературни източници описващи проучвания от 

началото на този род изследвания до най-новите резултати получени в наши 

дни. 

 

 

25. Младенов К., А. Дойчева – Напрегнато и деформирано състояние на 

греди с праволинейна ос и тънкостенни сечения. Теоретични бележки и 

решени примери, електронна книга: 



http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=293&f=3&dp=35 , ISBN 978-954-

724-085-8– 126 страници 

Рецензенти: проф. д-р инж.Енчо Дулевски и инж. Стефан Кинарев 

 

Дело на кандидатката са теми от 1 до 9, както и уводните бележки - 

всичко 107 стр. съдържащи теоретични бележки, решени примери и задачи 

за самоподготовка. 

 
Книгата е предназначена за студентите и докторантите от инженерните 

специалности на УАСГ и други ВУЗ-ове, както и за инженери от практиката, 

прилагащи тънкостенни греди в своите проекти. Целта на записките е да 

подпомогне студентите с теоретични бележки и решени примери и задачи при 

изучаването на теорията на тънкостенните пръти и нейното прилагане за 

решаването на инженерно-строителни задачи предвид както широкото им 

използване в строителната практика, така и сериозното значение, което им се 

придава в Еврокодовете 

Книгата запознава читателите с въпросите за напрегнатото и 

деформираното състояние, работните хипотези и секториалните геометрични 

характеристики на гредите с тънкостенни сечения. 

 

Книгата е разделена по теми, които могат да се разглеждат като възможни 

теми за лекционен курс. Всяка тема съдържа съответните теоретични бележки и 

решени примери. В някои от темите са дадени и задачи за самостоятелна работа, 

като са показани очакваните отговори. 

Книгата е разделена на 11 теми. 

Условно е прието решените примери да се наричат “примери”, а задачите за 

самостоятелна работа са “задачи”.  

Тема 1: Инерционни моменти на произволен триъгълник чрез координатите 

на средите на страните му 

Примери         – 1 

Задачи          – 6 

Тема 2: Напрежения в греди с тънкостенни напречни сечения и права ос 

Примери         – 1 

Задачи          – 2 

Тема 3: Разпределение на тангенциалните напрежения и център на огъване 

на отворен профил с една ос на симетрия 

Примери         – 4 

Задачи          – 1 

Тема 4: Разпределение на тангенциалните напрежения и център на огъване 

на несиметричен отворен профил 

Примери         – 1 

Тема 5: Разпределение на тангенциалните напрежения от напречни сили и 

център на огъване на затворени тънкостенни сечения 

Примери         – 2 

http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=293&f=3&dp=35


Тема 6: Свободно усукване на греди (по Сен-Венан) 

Примери         – 2 

Тема 7: Усукване на отворени и затворени тънкостенни сечения 

Примери         – 1 

Тема 8: Усукване (стеснено) на тънкостенни греди 

8.1. Изкорубване на отворено сечение  

Примери   – 1 

8.2. Депланация (изкорубване) на затворено тънкостенно сечение 

Примери         – 3 

Тема 9: Диференциално уравнение на стесненото усукване. Гранични 

условия 

Примери         – 1 

Тема 10: Усукване на многокамерни затворени тънкостенни сечения 

Примери         – 1 

Тема 11: Стеснено усукване на непрекъсната тънкостенна греда 

Примери         – 1 

 

 

Учебни програми към катедра Техническа механика: 

 

26. Албена  Дойчева - Теоретична механика – Iчаст – Кинематика и 

Статика за студенти спец. ХТС, ХМС и ВиК, 45 учебни часа за 

семестър  
 

Албена  Дойчева - Теоретична механика – IIчаст – Динамика за студенти 

спец. ХТС, ХМС и ВиК – предстои за кандидатката от учебната 2016/2017 

год. – 30 учебни часа за семестър 

 

Учебни програми към ЦЕСО на УАСГ 

 

Кандидатката е дългогодишен автор на програми и преподавател към 

ЦЕСО.  

За последните 15 години създава 13 учебни програми и е титуляр в 111 

курса.  

Софтуерния продукт AutoCAD е графичен по своята същност. Но 

едновременно с това в него са вградени възможности за определяне на 

геометричните характеристики на сеченията, необходими при 

оразмеряването на елементи в съпротивление на материалите. 

Друга полезна опция за изучаващите Кинематика е възможността да се 

създават механизми, каквито се преподават на редовните студенти към 

катедрата по дисциплината теоретична механика Iчаст.  



Също така придобиването на знания в AutoCAD е полезно при 

изучаването на други базирани CAD-продукти, като SAP, ARSAP и др. 

Включването на тази част от работата на кандидатката се прави, защото 

тя убедено вярва, че опита и рутината придобити по време на проведените 111 

курса и обучените студенти, ученици, хора от практиката и многото колеги 

преподаватели са безценни и тя ги прилага в нейната работа като 

преподавател към катедра “Техническа механика”, както и в научната си 

работа.  

 

 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ  

Проведен

и брой 

курсове 

Часове по програма 

 

Лекции  

Семинар

ни 

занятия 

 съботно/ неделни;  

 вечерни; 

 дневни; 

 ускорени. 

40 20 

27 AutoCAD – 2D - 2000 18   

28 AutoCAD – 2D - 2004 20   

29 AutoCAD – 2D - 2006 31   

30 AutoCAD – 2D - 2010 5   

31 AutoCAD – 2D - 2011 11   

32 AutoCAD – 2D - 20131 17   

 Общо проведени курсове и часове 102   

 Индивидуално обучение 40  

33 AutoCAD – 2D – 2004 1   

34 AutoCAD – 2D – 2006 1   

35 AutoCAD – 2D – 2010 2   

 Общо проведени курсове и часове 4   

 Свободен факултет 

36 AutoCAD – 2D - 2004 

-учебна 2003/2004 

-учебна 2004/2005 

 

1 

1 

48 24 

 Общо проведени курсове и часове 2   

37 AutoCAD – 3D - 2004 1 30  

38 Курс „AutoCAD за преподаватели /ACAD_01/ - начинаещи“ - 

в рамките на проекта „BG051PO001 – 3.1.09 -0016 „Кариерно 

израстване и повишаване на квалификацията на 

академичния състав в УАСГ“ 

40  

                                                 
1 Моля, виж http://www.uacg.bg/filebank/att_1156.pdf  

http://www.uacg.bg/filebank/att_1156.pdf


39 Курс „AutoCAD за преподаватели /ACAD_02/ - второ ниво“ - 

в рамките на проекта „BG051PO001 – 3.1.09 -0016 „Кариерно 

израстване и повишаване на квалификацията на 

академичния състав в УАСГ“ 

40  

Общо проведени от кандидата 111 броя курсове с общ 

брой часове по всички програми 
111 6534 

Обучени и изпитани са 1191 човека2,3. Това са студенти, преподаватели и хора от 

практиката. Част от курсистите често са представители на фирми и собственици на такива.  

Обучавани са представители на фирмите: 

1. БТК – 5 човека, 

2. Mr. Bricolage – 6 човека, 

3. Дружба стъкларски завод – 3 човека, 

4. Регионална здравна инспекция – Софийска област, 

5. Енергопроект АД 

6. “ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ” АД – 5 човека 

7. По програма адаптация на военнослужещи към Министерство на отбраната – 6 

човека 

8. Съюз на архитектите в България – 10 човека 

и много други, които не са били достатъчно, за да се обособят самостоятелни групи и са 

участвали в стандартни такива.  

В броя на групите посочен по-горе влизат курсове проведени по поръчка на отделни 

фирми и отдели като: 

1. Бюро по труда, Програма за подпомагане на безработни – 2 групи  

2. Техническа служба район „Нови Искър“ – проведен в гр. Нови Искър  

3. Техническа служба район „Възраждане“ 

4. Българско Национално радио – техническа служба -  

5. Техническа служба район „Студентска“ – 2 групи 

6. Техническа служба район „Надежда“ 4 

7. Инженери и архитекти обучени в бизнес център Търговище – проведени в гр. 

Търговище – 2 курса 

8. По индивидуална покана от инженери и архитекти в гр. Берковица – проведен в 

гр. Берковица 

9. Индивидуално обучение – проведено в Сити мол – София  

Участници в курсовете често са преподаватели от УАСГ и от други ВУЗ-ове.  

По програма номер 38 и номер 39 са обучавани 23 колеги от различни катедри на УАСГ5,6. 

 

                                                 
2 Моля, виж файл – 7_Служебна бележка – ЦЕСО.pdf 
3 Моля, виж http://gigon1.wix.com/nedelchevkamen#!cv/cjrx  
4 Моля, виж: http://so-nadejda.com/news/824/229/4-sluzhiteli-na-rajon-

nadezhda-se-obuchavat-po-proekt-na-opak.html 
5 Моля, виж файл – 12_Грамота от Ректора на УАСГ.pdf 
6 Моля, виж: http://vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2014/04/Stroitel-6-

17-s.pdf , стр 27 

http://gigon1.wix.com/nedelchevkamen#!cv/cjrx
http://so-nadejda.com/news/824/229/4-sluzhiteli-na-rajon-nadezhda-se-obuchavat-po-proekt-na-opak.html
http://so-nadejda.com/news/824/229/4-sluzhiteli-na-rajon-nadezhda-se-obuchavat-po-proekt-na-opak.html
http://vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2014/04/Stroitel-6-17-s.pdf
http://vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2014/04/Stroitel-6-17-s.pdf


ТИТУЛЯР НА ДИСЦИПЛИНИ: 

1. AutoCAD – 2D (съботно/ неделни; вечерни;дневни; ускорени; 

индивидуално обучение) 

2. AutoCAD – 2D (Свободен факултет) – за последните 2 

години.от функционирането му 

3. AutoCAD – 3D 

4. AutoCAD за преподаватели /ACAD_01/ - начинаещи 

5. AutoCAD за преподаватели /ACAD_02/ - второ ниво 

6. Теоретична механика – Iчаст – Кинематика и Статика към 

Хидротехнически факултет, Спец. ВиК, ХТС и ХМС 

Предстои: Теоретична механика – IIчаст – Динамика – предстои зимен 

семестър на 2016-2017 год., към Хидротехнически факултет, 

Спец. ВиК, ХТС и ХМС 

 

 

Учебни помагала: 

 

40. Павлов, П., К. Младенов, С. Лилкова-Маркова, А. Дойчева, Д. Лолов, Б. 

Наков, А. Младенски – Теоретична механика – част 1, Учебник и 

методично ръководство, Издателство АВС Техника, София 2013, ISBN 

978-954-8873-95-5 – 335 страници 

Дело на кандидатката са 58 стр. В тях са включени кратки методични 

указания и примери към съответните глави, както следва: 

 

Примери и задачи към Глава 8 

 
1. Примери и задачи към т. 8.1 (Герберова греда)   - 14 стр. 

2. Примери и задачи към т. 8.2 (Триставна система)  - 19 стр. 

3. Примери и задачи към т. 8.3 (Равнинни прътови системи) - 18 стр. 

4. т.8.4 – Комбинирани системи – примери и задачи  -   7 стр. 

Общо  - 58 стр. 

 

Всяка точка съдържа “решени примери”. Тук се въвежда понятието 

“задачи с указания”. Използвайки богатият си опит на преподавател в 

семинарните занятия към катедрата и курсовете към ЦЕСО, кандидатката 

смята, че често се среща “загуба на интерес” на обучаемите, породен от 

несигурността при тяхната работа. С цел, по-бързото усвояване на конкретната 

задача и създаването на увереност в студентите за техните знания, се предлагат 

няколко задачи с напътствия за решението. Показан е редът за препоръчано 

решаване с уточнени уравнения, които трябва да се разпишат от читателя. След 

усвояването на “решените задачи” и “задачите с указания”, обучаемите са 

готови да приложат наученото в предложените “задачи за самостоятелна 

работа”, където са дадени крайните резултати за проверка. 

 



точка 8.1 – Герберова греда 

Решени примери с методични обяснения   – 3 

Задачи с указания       – 3 

Задачи за самостоятелна работа с отговори  – 10 

точка 8.2 – Триставна система 

Решени примери с методични обяснения    – 7 

Задачи с указания       – 4 

Задачи за самостоятелна работа с отговори  – 6 

точка 8.3 – Равнинни прътови системи (ферми) 

Решени примери с методични обяснения    – 3 

Задачи с указания       – 2 

Задачи за самостоятелна работа с отговори  – 8 

точка 8.4 – Комбинирани системи 

Задачи с указания       – 2 

Задачи за самостоятелна работа с отговори  – 9 

Всичко:    57 задачи 

 

Герберова греда (или съставни греди с начупена ос, решаващи се 

като герберови) 

точка 8.1 

Решени примери с методични обяснения   – 3 

Задачи с указания       – 3 

Задачи за самостоятелна работа с отговори  – 10 

Показани са двата начина за решение на герберова греда.  

а) Решение чрез разчленяване – добре познатото решение за герберова 

греда с първоначално разделяне на гредата на отделните тела и 

последователното определяне на действащите външни и вътрешни неизвестни.  

б) Решение чрез първоначално определяна на основните неизвестни.  

В този пример е показано едно не много често прилагано решение за 

герберова греда. Този подход е основен за решение на триставна система, но не 

и за герберова греда. Целта тук, е да се покаже нагледно неудобството от 

прилагането на този начин за решение поради невъзможността да се запишат 

независими уравнения по отношение на търсените неизвестни. Обърнато е 

внимание на несигурността в получените резултати от гледна точка на това, че 

допускането на грешка в процеса на решение, води до нейното размножаване. 

Така е акцентирано върху използването на първия начин (точка а).  

Третият пример е подбран с цел демонстриране на смяна на реда на 

решение на гредите, когато се налага. Всички съставни греди са с повече от 

три неизвестни и се налага някоя греда да бъде решена първо само за 

вертикални товари, да се прехвърлим на следващата греда, а след определянето 



на хоризонталните компоненти на ставната сила във тази греда да се върнем на 

първата.  

В решените примери се въвежда и “сила в ставата”, както и разпределен 

товар по линия през нея, налагащо необходимостта от определяне на 

интензивността над междинна става. 

В задачите за самостоятелна работа с отговори съзнателно се въвеждат 

схеми на гредата, които на пръв поглед са аналогични, но в действителност при 

тези примери съществено се сменя “посоката на решение” на герберовата греда, 

примерно задачи 8.1.6 и 8.1.7 – където е променено мястото на неподвижната 

опора от т.A в т. D, а след това е показана зад. 8.1.8, която на пръв поглед е 

близка по схема, но в действителност въвеждането на запъване в т.A променя 

първенството на гредите. Трябва да се има предвид, че студентите изучаващи 

теоретична механика I, често грешат обозначените опорни устройства. Тук се 

цели още да се обърне внимание на промяната в разпределението на силите, 

действуващи върху системите от тела, с промяната на опорните устройства.  

 
Триставна система 

точка 8.2 

Решени примери с методични обяснения    – 7 

Задачи с указания       – 4 

Задачи за самостоятелна работа с отговори  – 6 

Първата задача (зад. 8.2.1.) е с показани двата начина за решение, които 

бяха споменати и при герберовата греда. 

а) Решение чрез първоначално определяна на основните неизвестни. – 

Това е препоръчваният начин към обучаемите. Първо се определят външните 

неизвестни, опорните реакции, прави се проверка и тогава се разчленява 

системата и се определят ставните сили.  

б) Решение чрез разчленяване. Това е подход използван при решението 

на герберова греда (или съставни греди с начупена ос, решаващи се като 

герберови). Той не е типичен за решението на триставна система с това, че се 

достига до големи системи от уравнения с много неизвестни (в зависимост от 

неизвестните опорни реакции). Това е онагледено с решението на същата задача 

от подточка а), за да може читателят да направи сравнение. 

Показана е лекотата на решение на триставна система с подход а), когато 

опорите са на едно ниво и получаването на независими уравнения (зад. 8.2.2). 

Задача 8.2.3 учи на въвеждането на “фиктивна става”.  

Задача 8.2.4. демонстрира решение чрез прилагането на “принципа на 

суперпозицията”. 

Задача 8.2.5. показва прилагането на “принципа на клиногоналното 

проектиране”. 

Задача 8.2.6. е пример на триставна система с “V-апарат” и начина за 

решаване, а задача 8.2.7 представлява решение на триставна система с “H-

апарат” и “пътьом” е приложена и “фиктивна става”. 



В трите задачи с указания се насочва към решение основаващо се на 

подточка а), с цел нейното затвърдяване, но това не ограничава в прилагането и 

на други методи. Приложените товари са подбирани така, че да се стимулира 

“играта с товари” и е подсказано, че подмяната на някои с други (редукция), 

може да опрости решението. Пример е задача 8.2.10, където двоицата е 

заменена с момент. 

В задачите за самостоятелна работа с отговори се цели прилагането на 

всичко изброено по-горе. 

 

Равнинни прътови системи (ферми) 

точка 8.3 

Решени примери с методични обяснения    – 3 

Задачи с указания       – 2 

Задачи за самостоятелна работа с отговори  – 8 

Прътовите конструкции са само от I род, изучаваните от студентите в 

курса по теоретична механика – I част. 

а) Решение чрез “изрязване на възлите”. 

В първата задача е демонстрирано прилагането на една от “работните 

хипотези” на прътовите конструкции, а именно: всички външни сили товарят 

прътовата конструкция в нейната равнина само във възлите й и то само по 

контура й. Показано е разсъждението за определя на нулевите пръти в 

съответните възли и как трипрътов ненатоварен възел, може да се разглежда 

като двупрътов такъв, когато се окаже, че единият от трите пръти е нулев, 

спрямо съседен възел. Определени са външните неизвестни (опорните реакции) 

и за всеки възел са записани допустимите две условия за равновесие.  

Задача 8.3.2 показва, че е възможно да се реши ферма, като първо се 

определят вътрешните неизвестни (прътовите усилия), а след това да се 

изчислят външните неизвестни (опорните реакции) чрез решението на 

възлите, които съдържат опорните пръти.  

б) Решение чрез “Ритерови разрези”. 

Задача 8.3.3 е с решение на фермата чрез “Ритерови разрези”. 

В задачите с указания е показана последователността на решение за зад. 

8.3.4, а за зад. 8.3.5 има указания за изпълнението на “работната хипотеза” за 

външното натоварне. 

В задачите за самостоятелна работа с отговори се цели прилагането на 

всичко научено до тук. Подбрани са задачи с различна геометрия, разнообразно 

подпиране и натоварване. 

Комбинирани системи 

точка 8.4 

Задачи с указания       – 2 

Задачи за самостоятелна работа с отговори  – 9 



Комбинираните системи са конструкции, които могат да бъдат разгледани 

като съставени от разглежданите до тук герберови греди, триставни системи и 

ферми (както и обикновени греди). Обърнато е внимание, че е важно да се 

следи за “предаването на товарите”.  

Указанията в зад. 8.4.1 са показани до толкова, че да “преведът” читателя 

до познати му конструкции. Разгледана е триставна система, чиято лява част е 

съставена от прътова конструкция, а върху тях стъпва греда с начупена ос и 

опори като при “проста греда”.  

Задача 8.4.2 е герберова греда с окачена на нея триставна система. 

В задачите за самостоятелна работа с отговори, където са дадени 

крайните резултати, е оставено “удоволствието на читателя да прецени реда 

за решение. 

 
41. Павлов, П., А. Дойчева - Курсови задачи и инструкции по Теоретична 

механика – част I. 2005г. с преиздаване всяка година и електронен 

формат на:  

http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=293&f=3&dp=35  

Дело на кандидатката: 

1. Таблици на стр. 10 

2. Задача номер 6 – стр. 24 и 25 (заданието съдържа 10 броя задачи) 

3. Решен пример с указания към задача 2 (кинематика на равнинен 

механизъм) – стр. 14 до 17 

4. Решен пример към герберова греда (задача 8) – стр. 28 и 29 

Оформлението на книжката. 

Решеният пример към задача 2 е изписан “на ръка” умишлено, за да се 

покаже на студентите от първи курс, за които това е първи досег с графично 

оформление, какво трябва да спазват. 

Заданието се използва от студентите на доц. Павлов, спец. ССС, от 

учебната 2004/2005 година. Това задание се прилага и при обучението на 

студентите от Хидротехнически факултет, чиито лектор е кандидатката.  

 

42. Павлов, П., А. Дойчева - Курсови задачи и инструкции по Теоретична 

механика – част II. 2006г., свитък задачи: 

http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=293&f=3&dp=35  

Кандидатката е автор на задача 1 (от 6 броя задачи): 

Задачата е изписана “на ръка” умишлено, за да се покаже на студентите 

графичното оформление, което трябва да спазват. 

Заданието се използва от студентите на доц. Павлов, спец. ССС, от 

учебната 2006/2007 година.  

http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=293&f=3&dp=35
http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=293&f=3&dp=35

