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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 
 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ (СФ) 
 

ЗА ПЕРИОДА ФЕВРУАРИ 2017 – ЯНУАРИ 2018 
 

„Единство и Просперитет” 
 
 
 
 
 

Общи положения 
 

 Отчетът обхваща периода февруари 2017 г. – януари 2018 г. 
 Отчетът е изготвен според изискванията на чл. 26(5), т. 4 от 

Закона за висшето образование. 
 Отчетът обхваща всички основни дейности на СФ. 

 
Измина втората година от мандата на новото ръководство на 

Строителния факултет (СФ) на УАСГ, обхващаща периода от февруари 
2017 г. – януари 2018 г. 

Строителният факултет (СФ), като първият факултет в най-старото 
българско Висше строително училище има богата история и традиции, 
висок авторитет, утвърдени във времето позиции. Строителният 
факултет създава и развива кадри в една от най-основните и градивни 
сфери на националното стопанство и се е утвърдил като водещ 
национален център за подготовка на кадри и научноизследователска 
дейност в областта на строителството на сгради и съоръжения. 
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Строителният факултет има потенциала и волята да дава на своите 
студенти и специализанти образование и професионална реализация, 
сравними с тези на престижните световни образователни центрове. 
 С огромно задоволство искам да подчертая, че през изминалия 
период ръководството на Факултета, съвместно с усилията и подкрепата 
на всички преподаватели, студенти и служители работи отговорно и 
допринася за отстояването, развитието и издигането на най-високо 
национално, европейско и световно равнище на историята и традициите, 
на високия авторитет и утвърдените във времето позиции на 
Строителния факултет, като негов непрекъснат ангажимент и стремеж за 
единство и просперитет. 
 Редовно приетите студенти в специалност „ССС” в настоящия първи 
курс са 178 души за обучение на български и 6 човека за обучение на 
английски език. В първи курс „ССС”, ОКС „Магистър” - задочно обучение 
се обучават 13 студенти, а в „Управление в строителството”, ОКС 
„Бакалавър”, редовно обучение - 15 студенти. За отчетния период в 
магистърската програми по „Конструктивно инженерство”  са обучавани 
общо 10 студенти, като 7 от тях се дипломираха през м. юни/юли 2017, а 
останалите трима са от следващия випуск с предстоящо дипломиране 
през юни  2018. В магистърската програма по „Управление на проекти в 
строителството” - 29 студенти, а в „Енергийна ефективност в 
строителството” са обучавани 7 студенти.  
 Не без значение е обстоятелството, че страната и цялата 
национална икономика се намират все още в състояние на криза и 
пазарът на труда за нашите млади специалисти е временно ограничен. 
Всичко това се отразява върху интересa към професията на строителния 
инженер и влияе неблагоприятно и върху броя на новоприетите 
студенти. Тези условия изискват от нас постоянно обновяване и 
обогатяване на специалности и учебни програми, като по възможност да 
ги съобразим с очакваното бъдещо развитие на икономиката и на пазара 
на труда, освен това налага студентите да придобиват по-широки 
знания, които да ги правят по-конкурентно способни и адаптивни 
специалисти в сложната кризисна обстановка. 

В отговор на така поставените проблеми, в края на академичната 
1016/2017 г. СФ откри още една кратка магистърска програма, а именно 
„Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии”, с което се 
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стремим да отговорим на динамично променящите се и растящи нужди 
на пазара и бранша.  
 Спазвайки традициите, и през тази година Строителният факултет 
даде отличници на Университета за 2017 година – 8 души. 
Продължаваме да се радваме и на традицията първенецът на випуска на 
УАСГ и неговите подгласници да са от нашия факултет. Тези успехи, 
както винаги до сега са постигнати благодарение на големите усилия и 
амбиции на целия колектив и огромното натоварване в работата на 
факултета. 
 Продължаваме да се стремим и към усъвършенстване на системата 
на записване на студентите в по-горен курс, с което да подобрим 
тяхната успеваемост и качество на обучение. По традиция, желанието на 
новото деканско ръководство е да постигне един нормален, 
висикокачествен учебен процес, навременно успешно полагане на 
текущите семестриални изпити от страна на студентите от всички 
курсове, а също така и тяхното навременно дипломиране. 

Независимо от всички трудности Строителният факултет остава 
една от най-основните опори на УАСГ и ще продължава да се развива в 
съответствие с последните постижения на науката и практиката в 
строителното производство, както и отразявайки водещите тенденции в 
образованието на най-развитите страни в света. 
 

Насоки за работа 
 
В съответствие със световните тендeнции като основен приоритет 

на управлението на Строителния факултет са заложени принципите на 
устойчивото развитие във всички негови сфери и дейности с цел 
постигането на „интелигентен растеж” за „посрещане на нуждите на 
настоящето, без да се прави компромис с възможността на бъдещите 
поколения да посрещат собствените си потребности”. 

 
Това предполага: 
 
1. Обвързване на образователната, научно-изследователската и 

приложна дейност в СФ с потребностите на науката и бизнеса; 
2. Стремеж към интердисциплинарно обучение в рамките на СФ 

и с всички звена на УАСГ в учебната и научно-приложната дейност за 
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възраждане на академичната общност и създаване на широко 
образовани и подготвени професионалисти; 

3. Развитие на учебните чуждоезикови програми с цел 
подпомагане издигането на авторитета и популяризиране на 
образователната и научноизследователската дейност общо за УАСГ и в 
частност за СФ на международния пазар, и привличането на 
чуждестранни студенти, специализанти и докторанти; 

4. Прилагане на модел за интерактивно образование във всички 
специалности и образователни степени на СФ, отговарящо на 
изискванията на световните тендинции с прилагане на иновативни 
методи и подходи за обучение; 

5. Осигуряване на възможности за професионална реализация 
на студентите от СФ по време на обучението чрез стажове и практики, 
както и предлагане на работни места; 

6. Развитие на академичния и административен потенциал на 
СФ; 

7. Осигуряване на развита и модерна информационна среда в 
СФ; 

8. Ангажиране на държавата, бизнеса и браншовите 
организации в подпомагането на образователната и 
научноизследователската дейност в СФ; 

9. Участие на СФ в национални, европейски и други 
международни проекти с външно финансиране; 

10. Подпомагане дейността на УАСГ в утвърждаването му като 
регулатор в създаването и прилагането на нормативни актове и 
стандарти, регламентиращи проектантската и строителната дейност на 
държавно ниво; 

11.  Подпомагане дейността на УАСГ в утвърждаването му като 
регулатор в създаването и прилагането на нормативни актове и 
стандарти, регламентиращи образованието общо за научното 
направление „Архитектура, Строителство и Геодезия” и по специалности, 
по които обучава СФ; 

12.  Подпомагане дейността на УАСГ в отстояването на 
автономността и академичните му интереси пред обществото и 
държавата, както и в частност на СФ в рамките на университета; 

13.  Подпомагане дейността на УАСГ в запазването и 
утвърждаването на водещата му позиция в националния рейтинг на 
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университетите по научното направление „Архитектура, Строителство и 
Геодезия” и издигането му в международните класации;  

14. Подпомагане дейността на УАСГ в продължаване на 
успешната му институционална и програмна акредитационна политика. 
 

1. Структура на факултета 
 
 През отчетния период не са настъпили структурни промени в 
Строителния факултет. Факултетът се състои от седем катедри и пет 
учебни лаборатории. 
 Във факултета се обучават студенти по специалност „Строителство 
на сгради и съоръжения” на български и на английски език в редовна и 
задочна форма на обучение /само на български език/. Също така се 
обучават и студенти за образователната и квалификационна степен 
(ОКС) „магистър” по специалностите „Конструктивно инженерство”, 
„Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения”, „Изследване и 
проектиране на строителни конструкции”, „Управление на проекти в 
строителството”, „Енергийна ефективност в строителството” и 
„Софтуерни технологии в строителството”. През последните години най-
голям интерес се проявява към „Управление на проекти в 
строителството”, която се явява и най-желаната магистърска програма в 
рамките на Университета като цяло.  
 

2. Учебна дейност 
 
 В учебната дейност освен текущите задачи се полагат големи 
усилия и за постоянното подобряване на дисциплината в Строителния 
факултет, които се изразяват в: 

 Заверката на семестъра да става до края на безлекционната 
седмица и да не се налага заверка по време на сесията; 

 Стремеж към провеждане на изпити основно в редовните и 
поправителните сесии, определени от графика на учебния процес; 

 Стремеж към записване на студентите във всеки следващ курс в 
съответствие с правилника на УАСГ; 

 Във връзка с усъвършенстване на системата на учебния процес и 
на базата на някои утвърдени световни практики са направени 
предложения за промяна в правилника за учебната дейност  на  
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УАСГ с цел подобряване на качеството и заинтересованността на 
студентите към тяхната успеваемост; 

 Изпитите на студентите, които са слушали лекции при един 
преподавател, а са изпитани от друг преподавател без разрешение 
на Декана и/или на Ръководителя на катедрата, се анулират. 
Подобни случаи определено уронват авторитета на факултета и не 
се допускат от факултетното ръководство.  

Продължава англоезичното обучение на студенти, в което се 
обучават български и чуждестранни студенти, които са преминали 
успешно подготвителния курс. В тази форма на обучение от 2014 година 
приемаме и чуждестранни студенти от Европейския съюз след успешно 
положен приемен изпит. От изключителна важност за качеството на 
образованието и за поддържане на авторитета на СФ по света е 
прилагането на еднакви критерии при оценяването на знанията на тези 
студенти. В тази връзка продължават усилията на ръководството на 
Строителния факултет за уеднаквяване на изискванията към 
българските и чуждестранните студенти, както и на техните права и 
задължения в учебния процес. 
 Чрез строги мерки от страна на ръководството на УАСГ вече е 
решен и проблемът с ненанесените оценки в главната книга на ниво 
Университет. Недопустимо е и е в грубо нарушение на чл. 12 от 
„Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на 
студентите, специализантите и докторантите” да има ненанесени оценки 
от първи и втори курс на дипломанти, т.е. със закъснение повече от 3–4 
години.  
 

2.1. Състояние на учебния процес 
 
 През изминалия период се запази изключително високият брой 
студенти с редовен статус – около 90%. Това се дължи на засиления 
контрол на деканското ръководство, както и на всички преподаватели 
върху изпълнението на задълженията от страна на студентите. 
 Непрекъснато се увеличава броят на успешно дипломиралите се 
студенти на първа сесия. През януари 2017 г. юни 2017 г. се 
дипломираха 82 инженери, през юни – 100, от които 8 бяха с отличен 
успех, средно от изпитите и дипломната работа. 
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 В следващата таблица е дадено сравнение на броя на 
дипломантите през няколко последователни учебни години: 
 

УЧЕБНА ГОДИНА ДИПЛОМИРАЛИ СЕ ОТЛИЧНИЦИ 
2008-2009 188 16 
2009-2010 188 27 
2010-2011 224 15 
2011-2012 161 31 
2012-2013 182 26 
2013-2014 205 25 
2014-2015 166 14 
2015-2016 112 11 
2016-2017 182 8 

  
 Определено можем да направим извода, че в нашия факултет е 
налице тенденция за своевременно дипломиране. Стана традиция 
първите трима по успех дипломанти да бъдат наградени от 
ръководството на УАСГ с парични награди. Допълнително всички 
дипломанти–отличници, по доклад от Декана на Строителния факултет, 
бяха награждавани с парична награда.  
 

2.2. Учебен план на специалността „ССС” 
 
 През този период не са правени изменения в учебния план. 
Разбира се, промените в учебния план са важни, но много по-важни са 
промените в учебните програми с цел осъвременяване на тяхното 
съдържание на основата на най-новите постижения в строителната 
наука и практика, като се стремим да не се увеличава седмичната 
заетост на студентите.  

В следващите дни предстои в съответствие с обнародваната в ДВ 
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 
образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по 
специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното 
проектиране” оглеждане и евентуално актуализиране на учебните 
планове за специалност „ССС” в редовна и задочна форма на обучение.  
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2.3. Монографии, учебни помагала и пособия 

 
 Тук трябва да отбележим стремежа на катедрите от СФ да издават 
книги и учебни помагала на електронен носител. През отчетния период 
почти всички учебни помагала на електронен носител бяха постоянно 
преработвани и усъвършенствани. Учебните програми на отделни 
дисциплини в дадена катедра бяха актуализирани в съответствие с 
изискванията на новите европейски нормативни документи. 

 
През периода бяха издадени монографии, книги и учебни 

помагала, както следва: 
 
 Катедра „Масивни конструкции”: 

 Емин Махмуд, докторант, Изчисляване и конструиране на 
непрекъсната греда по еластична схема, съгласно Еврокод, 
(www.uacg.bg), 2017;    

 Емин Махмуд, докторант, Изчисляване и конструиране на 
непрекъсната греда по еластична схема, съгласно Еврокод 2 - 
числен пример, (www.uacg.bg), 2017.  
 

 Катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции”: 
 Всички основни дисциплини, преподавани от катедра МДПK, са 
обезпечени с актуални учебни помагала – или издадени,  или на 
разположение в сайта на УАСГ. 
 Катедра „Строителна механика”: 
 В сайта на университета са на разположение редица учебни 
помагала и пособия, които периодически се допълват и обновяват: 

 Проф. И. Марков. Матрици, вектори и тензори. Въведение. УАСГ; 
 Проф. И. Марков. Метод на крайните елементи. УАСГ; 
 Проф. И. Марков. Строителна статика. УАСГ; 
 “Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия. Линеен 

спектрален анализ” с автори проф. З. Бонев и доц. А. Таушанов; 
  „Записки по Строителна механика” от доц. Добромир Динев; 
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 Примерни изпитни задачи от доц. Добромир Динев, доц. 
Александър Таушанов, доц. Ирина Керелезова, гл. ас. д-р 
Станислав Доспевски; 

 Курсови задачи и задания от проф. З. Бонев, доц. Ирина 
Керелезова, гл. ас. д-р Станислав Доспевски; 

 Помощни формули от доц. Добромир Динев и други помощни 
материали; 

 Дипломни работи на отлично защитили дипломанти под вещото 
ръководството на преподаватели от катедрата; 

 Задължителни схеми по ТЕП от проф. Г. Тодоров; 
 Лекции и други учебни материали, разработени от доц. Д. Благов, 

доц. А. Таушанов и доц. Д. Динев; 
 Участие в написването на Ръководство за изчисляване на бетонни 

и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон без 
предварително напрягане на армировката в съответствие с БДС EN 
1992-1-1:2004. 

Катедра „Автоматизация на инженерния труд”: 
 Моллова, Г., Лекционни записки по „Автоматизация на инженерния 

труд“, достъпни на Платформа за електронно обучение на УАСГ, 
2017 г. 

 Кутева-Генчева, М., Лекционни записки по „Автоматизация на 
инженерния труд“ и „Компютърни системи в строителството“, 
достъпни на Платформа за електронно обучение на УАСГ, 2017 г. 

 На сайта на УАСГ са на разположение и други учебни материали, 
разработени от доц. Ст. Иванова, проф. Г. Моллова, доц. М. 
Кутева-Генчева, доц. Вл. Яков, ас. Д. Георгиева. 

Катедра „Строителни материали и изолации”: 
Всички основни дисциплини, преподавани от катедра СМИ, са 

обезпечени с актуални учебни помагала – или издадени,  или на 
разположение в сайта на УАСГ. 

Катедра „Организация и икономика на строителството”: 
На сайта на университета са на разположение редица учебни 

помагала и пособия, разработени от преподаватели от катедрата: 



 
 

Отчетен доклад за дейността на Строителен факултет  
  

Февруари 2017 г. – Януари 2018 г. 

     10  

 „Организация и управление на строителството” с  автори проф. д-р 
инж. Иван Сакарев, доц. д-р инж. Диньо Динев и проф. д-р 
инж.Фантина Рангелова; 

 „Иканамика на строителството” с автор доц. д-р инж. Жулиена 
Манчева; 

 „Корпоративни финанси” с автор доц. д-р инж. Жулиена Манчева; 
 „Управление на риска на проекта” с автор доц. д-р инж. Жулиета 

Манчева; 
 „Управление на човешките ресурси на проекта" с автор доц. д-р 

инж. Нели Банишка; 
 Методични указания за разработване на План за безопасност и 

здраве за обект “Напоителна система – помпена станция, напорен 
тръбопровод, горен изравнител” с автор доц. д-р инж. Нели 
Банишка; 

 „Бизнес стратегии, стратегическо поведение и конкурентни 
предимства на фирмите” с автор гл. ас. д-р инж. Мариела 
Милачкова; 

 „Организационно структурно развитие и усъвършенстване на 
управленската структура на строителните фирми” с автор гл. ас. д-
р инж. Мариела Милачкова; 

 „Въведение в управлението на проекти” с автор проф. д-р инж. 
Фантина Рангелова. 
 

 Катедра „Технология и механизация на строителството”: 
 Всички основни дисциплини, преподавани от катедра ТМС, са 
обезпечени с актуални учебни помагала – или издадени,  или на 
разположение в сайта на УАСГ. 

 
2.4. Магистърски и избираеми програми в Строителен 

факултет 
 

През този период във факултета продължи обучението по 
магистърската програма „Управление на проекти в строителството”, 
организирана от катедра „Организация и икономика на строителството”, 
по която обучението започна от летния семестър на учебната 2012/2013 
г. В момента тя е най-привлекателната магистърска програма. От 
действащите магистърски курсове много голяма популярност има и 
програмата „Конструктивно инженерство”. 
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 В стремежа си да продължим да разработваме и предлагаме нови 
магистърски програми, които да са съобразени с изискванията и 
динамиката на трудовия пазар в областта на строителния бранш, както и 
с цел повишаването на аудиторната заетост на преподавателите от 
Строителния факултет, което е в пряка връзка с успешното 
преодоляване на настъпващата криза в образователния пазар, бяха 
разработени и приети през 2016 г. кратки магистърски програми по 
„Енергийна ефективност в строителството” и „Софтуерни технологии в 
строителството”. Тези програми са насочени и за прием на студенти с 
придобита „бакалавърска” или „магистърска” степен в област 
„Технически науки”. По преценка на ръководителя на магистърската 
програма и в съответствие с образованието на кандидатите се 
предвижда и обучение в един предварителен семестър за запознаване 
със специфични за строително-инженерната практика понятия и основни 
дисциплини.  През 2017 г. колеги от катедра „Автоматизация на 
инженерния труд” разработиха и бе приета и кратка магистърска 
програма по едни от особена важност въпроси, като „Инженерно 
осигуряване на защита от бедствия и аварии”, за която първият прием 
на студенти се очаква през летния семестър на академичната 
2017/2018г..  

Всички съотносими учебни програми в Строителния факултет са 
основани на европейските стандарти от системата EN (еврокодове), с 
което студентите, завършващи СФ на УАСГ са конкурентни на 
националния и европейския трудов пазар.  

През отчетния период СФ запази активната си позиция и роля при 
разработването и утвърждаването на различни нормативни актове в 
областта на строително-инженерната практика. Категорична бе 
позицията на СФ по отношения на предлаганите изменения в ЗУТ, ЗОП, 
както и в Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 
образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър”/ 
„магистър" по специалности от регулираната професия „Инженер в 
инвестиционното проектиране".  
 

2.5. Учебната дейност и професионалната подготовка – по 
европейски критерии и национални традиции 
 
 През този период продължи работата по актуализацията на ECTS–
пакета и цялостно усъвършенстване и обновяване на учебната 
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документация (квалификационна характеристика, учебен план, програми 
за учебни дисциплини, анотации, конспекти и литературата към тях). 
Задълбочено бяха прегледани, анализирани и актуализирани почти 
всички учебни програми по дисциплините, преподавани в Строителен 
факултет. Тук трябва да отбележим, че целта на тази огромна работа е 
съдържанието на учебните програми да съответства на най-новите 
достижения на строителната наука и практика. 

През отчетния период преподаватели от Строителния факултет 
изнесоха лекции в множество курсове, организирани от Регионалните 
колегии на КИИП, както следва: 

 «Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични 
въздействия» за КИИП РК гр. Кърджали (октомври 2017), лектор 
проф. Борислав Белев; 

 «Особености при проектиране на стоманени конструкции на 
едноетажни сгради» за КИИП РК гр. Ямбол (02.12.2017), лектор 
проф. Николай Рангелов проведе курс; 

 „Наредбата за управление на строителни отпадъци - нормативен 
контекст, основни положения и практически указания по 
приложението й“, лектор доц. д-р инж. Румяна Захариева; 

 „Еврокод 2 за сгради“, лектор проф. д-р инж. Атанас Георгиев; 
 „Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия 

съгласно Еврокод 8“, лектор доц. д-р инж. Цветан Георгиев; 
 „Проектиране на дървени конструкции (ДК) съгласно изискванията 

на Еврокод  5“, лектори проф. д-р инж. Димитър Даков, гл. ас. д-р 
инж. Диляна Бояджиева, доц. д-р инж. Вътю Танев, д-р инж. Спас 
Чуканов; 

 „Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на СМР“, лектори доц.  
д-р инж. Диньо Динев, проф. д-р инж. Фантина Рангелова, ас. инж. 
Ангел Геренски; 

 Избор на добавъчни материали за производство на специални 
бетони (самоуплътняващ се, свръхвисокоякостен и др). Лектор: 
проф. Богомил Петров – Семинар на Български институт по 
стандартизация;  
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  Влияние на свойствата на едрия добавъчен материал върху 
технологията а бетоновите работи. Лектор: проф. Димитър 
Назърски Семинар на Български институт по стандартизация;  

 Експлоатационни показатели на добавъчните материали и 
влиянието им върху свойствата на бетонната смес и втвърдения 
бетон. Лектор доц. Иван Ростовски - Семинар на Български 
институт по стандартизация;  

 „Проектиране на стоманени конструкции по БДС EN 1993-3-1 - кули 
и проектиране на стоманени конструкции по БДС EN 1993-4-2 - 
резервоари",  лектори проф. д-р инж. Димитър Даков и доц. д-р 
инж. Любомир Здравков; и други. 
Разработените и изнесени в проведените курсове лекции имат 

голям принос за запознаване на колегите от проектантската практика с 
въведените европейски норми за проектиране на строителни 
конструкции и съоръжения. Също така, те по категоричен начин 
доказват наличието на голям научен и практически потенциал в 
Строителния факултет. 
 
 2.6. Други дейности за развитие и усъвършенстване на 
учебната работа 
 

През 2017 г. се проведе за пореден път традиционният конкурс 
„Най-добра дипломна работа”, организиран първоначално от катедра 
„МДПК”, за която това беше десетото му издание. Този конкурс вече 
придоби популярност и подкрепа и от други катедри на Строителния 
факултет. През последните пет години конкурсът се разшири, като в 
него участваха и дипломанти от катедра „Масивни конструкции”, а от 
2012 г. в конкурса се включиха и всички дипломанти към катедри 
„Организация и икономика на строителството”, „Строителна механика” и 
„Технология и механизация на строителството”. За съжаление, през тази 
година конкурсът се проведе само в двете конструктивни катедри (МДПК 
и МК). Независимо от това, нашата цел е успешният и утвърден вече 
модел да бъде разширен в рамките на целия университет и упорито ще 
работим за нейната реализация. Една добра инициатива би била 
изготвянето на „Каталог за най-добрите дипломанти”, който да съдържа 
подробна информация за най-изявените и получените от тях награди, 
изследователските им постижения и предпочитаната област на 
професионална реализация. Смятаме, че това би подпомогнало както 
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дипломантите, така и техните потенциални работодатели. Така 
строителния бранш би могъл да открие младите колеги с потенциал и 
възможности, с доказани качества. В последните 4 - 5 години финансово 
конкурса се подпомага от КИИП – София-град, КСБ и частни компании, 
организирани чрез катедрите МДПК и ОИС. 
 През зимния семестър на учебната 2016/2017 г. за пореден път се 
проведе ежегодният конкурс, организиран съвместно от катедрата “СМИ” 
и фирма  „Баумит България” за разработване на курсов проект в част 
“Топлоизолация на сгради“ по дисциплината “Строителни изолации“ за 
студенти по специалност ССС, ІІІ курс.  
 За поредна година и катедра „Технология и механизация на 
строителството” представи своята дейност на форума „Българска 
строителна седмица”, като през последните две години формата бе 
разширен с представянето на СФ като цяло, както и на другите 
факултети на УАСГ. Представянето включваше разработки на студенти, 
докторанти и преподаватели, както и рекламиране на научно-
изследователските дейности на  ЦНИП и УАСГ като цяло. 
 През отчетния период Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране (КИИП), Регионална колегия София-град, отпусна 
стипендии за отлични студенти от Строителен факултет. Това стана 
много добра традиция, която следва да бъде съхранена. 
 

2.7. Организация на учебната дейност 
 
 Разписът на учебните занятия за студентите бе изготвян 
своевременно и координирано. Тук ще изкажем нашата благодарност на 
доц. д-р инж. Соня Първанова – зам.-Декан по учебната дейност, която 
от тази академична година започна да изготвя разписът за 3-ти, 4-ти и 
5-ти курс включително. По решение на Учебен отдел на УАСГ 
изготвянето на разписа и за студентите от 1-ви и 2-ри курс става 
задължение на отделните факултети. За СФ грижата за неговото 
изготвяне се пое от ас. инж. Даниела Георгиева, преподавател към 
катедра АИТ, за което сме й много благодарни.  
 Като цяло графикът за учебния процес се спазваше и през двата 
семестъра. С две седмици е удължен срокът за предаване, рецензия и 
защита на дипломните работи през януарската дипломна сесия. Считаме, 
че записването на трите семестъра през отчетния период протичаше 
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нормално и при засилен контрол за спазване на сроковете. Тук ще 
отбележа с  огромно задоволство, че студентите от всички курсове 
успяха да заверят зимния и летния семестър на академичната 2016/2017 
г. без удължение. 
 Работата във факултетната канцелария през отчетния период се е 
провеждала безупречно, експедитивно и отговорно под непосредствения 
контрол на деканското ръководство, за което сме изключително 
благодарни на нашите факултетни инспекторки Марияна Богданова и 
Мариана Дачева. Специално трябва да се отбележи записването на 
първокурсниците, като след 3-то класиране плановият прием бе покрит 
на 85 %. За учебната 2017/2018 година е планирано, както през 
последните няколко години да бъдат обявени 200 места за обучение на 
български език и 20 за английскоезиково обучение, по 40-45 места за 
задочно обучение и за ОКС „Бакалавър”. През отчетния период са 
спазвани поставените срокове за връчване на дипломите. Като 
положителен факт може да се посочи, че е налице кадрово 
стабилизиране на състава на факултетната канцелария. През периода 
беше обновена една част от съществуващата офис-техника чрез 
средства от дарения за възстановяване на студентски права. Все още 
има нерешени проблеми и някои трудности при използването на 
програмата „Студент”. 
 

3. Научноизследователска и консултантска дейност 
 
 Научноизследователската дейност в катедрите към Строителния 
факултет през изтеклата 2017 година бе динамична и ползотворна. 
 През отчетния период усилията на всички преподаватели и 
служители от Строителния факултет бяха насочени към утвърждаването 
на факултета като един от водещите научноизследователски центрове 
на Университета по архитектура, строителство и геодезия, а също така и 
в национален мащаб. Усилията ни бяха съсредоточени в следните 
основни направления: 

 Формиране на съвременна академична среда и колегиален климат, 
които стимулират индивидуалната и екипна научноизследователска 
работа; 

 Включване на докторанти и студенти във всички изследователски 
проекти; 
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 По-пълно използване на потенциала на факултета за усвояване на 
средства по различните оперативни програми на Европейския 
съюз. Продължаваме да работим и по проект „Студентски 
практики”; 

 Даване на широка публичност на получаваните от нас научни 
резултати. Стремежът е в Годишника на УАСГ да се публикува 
предимно на чужди езици. Това вече го реализираме успешно; 

 Модернизация и доизграждане на материално-техническата база 
на факултета, с цел издигане на по-високо ниво на 
научноизследователската дейност и създаване на по-големи 
възможности за научни изследвания. Най-после с големи трудности 
успяхме да закупим малки количества измервателна и компютърна 
техника. Сега се подготвяме за участие в европейски проект за 
изграждане на модерна лаборатория за динамични и сеизмични 
изследвания. 

 
 Осъществени са редица контакти със специалисти и сродни 
институции у нас и извън страната с цел участие в съвместни проекти и 
общи научни разработки.  
 Във факултета се осъществява и активна експертно-
консултационна и изпитвателна дейност. Провеждат се експериментални 
изследвания, изработват се експертизи, които са свързани с оценката на 
качеството на строителни материали и изделия, както и с оценката на 
състоянието на стоманобетонните, металните, дървените и пластмасови 
конструкции на редица сгради и съоръжения. Тук трябва да споменем, 
че в Строителния факултет са най-добрите специалисти в България по 
анализиране и установяване на причините, довели до много аварии на 
строителни конструкции. 
 Преподавателите в Строителния факултет през отчетния период, 
като резултат от своята научноизследователска дейност, взеха участие в 
редица национални и международни научни форуми. 
 

3.1. Научноизследователска и консултантска дейност 
 
 Научноизследователската дейност, по направления в катедрите 
към Строителния факултет, през изтеклата 2017 година включва: 
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3.1.1. Международни научноизследователски проекти 

 Kолектив от катедра МДПK в края на годината успешно приключи 
работата си по европейския научноизследователски проект „INNOSEIS: 
Valorization of innovative anti-seismic devices“ („Валоризация на 
иновативни антисеизмични устройства“) по договор с Европейската 
комисия към Изследователски фонд за въглища и стомана (RFCS) на 
Европейската комисия. В проекта участват общо девет европейски 
университети, между които и УАСГ, един представител на 
високотехнологичната индустрия (Maurer Söhne Engineering) и 
Европейскта конвенция по стоманени конструкции ECCS. Същността на 
проекта е оценка (валоризация) на общо 12 иновативни устройства за 
дисипация на сеизмична енергия, разработени в рамките на различни 
европейски и национални изследователски проекти. Участието на 
катедра МДПK е с иновативната разработка на доц. д-р инж. Цветан 
Георгиев на системата CBF MB, включваща специални елементи с 
участъци с редуцирано и модифицирано сечение като диагонали на 
антисеизмични връзки с контролирано подобрено дисипативно 
поведение. Ръководител на колектива от страна на УАСГ е проф. д-р 
инж. Николай Рангелов. Като резултат от работата на проекта бяха 
издадени материали, включително книгата „Innovative anti-seismic 
devices and systems”, издание на ECCS, в която колектив от катедра 
МДПК е автор на глава 9. Всички материали бяха преведени на 
български език. 
 На 19-20.01.2017 бе организирана и проведена работна среща по 
проекта в СФ. 
 На 01.11.2017 бе проведен семинар по проект INNOSEIS на тема 
„Иновативни противоземетръсни  устройства и системи, на който бяха 
представени 6 доклада и бяха разпространени материали от проекта, 
включително цитираната книга. В семинара взеха участие 
координаторът на проекта проф. Ioannis Vayas от NTUA Атина, както и 
акад. Dan Dubina от UPT Тимишоара, които дадоха висока оценка на 
нашата работа и останаха удовлетворени от проведената активна 
дискусия с участниците в семинара, в това число практикуващи 
инженери-конструктори. 
 В средата на 2017 година колектив от катедра МДПK започна 
работа по друг европейски проект с акроним EQUALJOINTS-PLUS: 
“Valorisation of knowledge for European pre-qualified steel joints” 
(„Валоризация на знанията за Европейски преквалифицирани възли в 
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стоманени конструкции“). Kоординатор на проекта е проф. Raffaele 
Landolfo от Università degli studi di Napoli „Federico II“. Формираният 
консорциум включва общо 16 участници, между които освен УАСГ още 
12 европейски университети, ArcelorMittal, CTICM Франция, и 
Европейската конвенция по стоманени конструкции ECCS. Срокът на 
проекта е 24 месеца считано от 01.07.2017 до 30.06.2019. Ръководител 
на колектива от катедра МДПK е проф. Николай Рангелов. 
 
 УАСГ е част от европейски проект, финансиран по „Хоризонт 2020” 
– „FIT-TO-NZEB - Innovative training schemes for retrofitting to nZEB-levels”, 
като персонални участници в проекта са доц. д-р инж. Стоянка Иванова 
и проф. д-р инж. Фантина Рангелова. Във връзка с този проект бе 
изградена за нуждите на учебния процес в СФ и на УАСГ, като цяло, 
лаборатория по „Пасивни сгради”.  
 
 През отчетния период СФ, в частност негови преподаватели, стана 
инициатор и участва в разработването на проектни предложения за 
финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - 
Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за 
върхови постижения“ и Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и 
развитие на центрове за компетентност“. Вярваме и се надяваме 
представените проектни предложения да бъдат финансирани, което ще 
допринесе за укрепването на инфраструктурата на УАСГ, необходима за 
научноизследователската и иновационната му дейност, за 
подобряването на капацитета за реализиране на достижения и 
насърчаване създаването на център, който ще е в интерес на България и 
Европа.  
 

3.1.2. Класирани научни предложения на общо основание 2017 г.: 

№ Ръководител Етапи Катедра, Факултет 

БН-199/17 доц. д-р инж. Цветан Стефанов 
Георгиев 1 „Метални, дървени и пластмасови 

конструкции”, СФ 
 

3.1.3. Научноизследователски теми финансирани по конкурса за 
подпомагане на редовни докторанти за 2017 г. 

№ Ръководител Етапи ТЕМА 

Д-95/17 
доц. д-р инж. Росица Димитрова 
Хайверова, инж. Гюлнас 
Алиманова 

2 „Строителни м-ли и изолации”, СФ 
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№ Ръководител Етапи ТЕМА 

Д-97/17 доц. д-р инж. Росица Асенова 
Петрова, инж. Георги Зубев 2 „Организация и икономика на 

строителството”, СФ 
Д-100/17 доц. д-р инж. Вътю Танев Танев 

инж. Тихомир Георгиев 2 „Метални, дървени и пластмасови 
конструкции”, СФ 

Д-101/17 доц. д-р инж. Вътю Танев Танев 1 „Метални, дървени и пластмасови 
конструкции”, СФ 

Д-102/17 доц. д-р инж. Нели Христова 
Банишка инж. Моника Василева 2 „Организация и икономика на 

строителството”, СФ 
 

3.1.4. Класирани научни предложения по допълнителни 
споразумения за 2017 година 

№ Ръководител Катедра, Факултет 
БН-185/16 
 Доц. д-р инж. Жулиета Манчева „Организация и икономика на 

строителството”, СФ 
БН-191/16 
 Доц. д-р инж. Вътю Танев Танев Метални, дървени и пластмасови 

конструкции”, СФ 

БН-195/16 
 Доц. д-р инж. Михаела Петрова Кутева „Автоматизация на инженерния труд”, СФ 

БН-192/16 
 

доц. д-р инж. Румяна Асенова 
Хаджиева-Захариева „Строителни м-ли и изолации”, СФ 

Д-85/16 
 

доц. д-р инж. Вътю Танев Танев 
инж. Мартин Шопски 

Метални, дървени и пластмасови 
конструкции”, СФ 

Д-87/16 
 

гл. ас. д-р инж. Станислав Радославов 
Райков инж. Бистра Ганчева 

Метални, дървени и пластмасови 
конструкции”, СФ 

 
 Скоро ще започне конкурсът за финансиране на 
научноизследователски проекти за 2018 година. Очакваме от 
преподавателите и докторантите на Строителния факултет активно 
участие в подаване на заявки за изследователски проекти на общо 
основание, както и за проекти, свързани с подпомагане на 
разработването на докторски дисертации. 

 
3.2. Докторанти 

 
 В момента в Строителния факултет се обучават 43 докторанти, от 
които 34 - редовни, 5 - задочен и 4 на самостоятелна подготовка. През 
2017 г. във факултета бяха приети и зачислени 12 докторанти, а 11 
защитиха своите докторски дисертации. Те се разпределят в зависимост 
от научното им ръководство по катедри.  
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През 2017 година докторантите са обучавани по седем научни 
специалности: „Строителни конструкции” (МДПК), „Строителни 
конструкции (Стоманобетонни конструкции)”, „Строителна механика, 
съпротивление на материалите (Строителна механика)”, „Строителни 
материали и изделия, и технология за производството им”, 
„Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 
проектиране (в строителството)”, „Технология и механизация на 
строителното производство” и „Организация и икономика на 
производството (строителството)”. 

На 02.03.2017 г. се проведе публична защита на дисертационния 
труд на ас. инж. Яна Димитрова Кънчева, свободен докторант към 
катедра "Строителни материали и изолации", на тема “Методика за 
оценка на бетона по отношение на аспектите на устойчивото развитие и 
строителство. Приложение към зидарийни тела от бетон”, с научен 
консултант доц. д-р инж. Румяна Асенова Захариева. 

На 20.04.2017 г. се проведе публична защита на дисертационния 
труд на инж. Бранимир Димитров Братоев, редовен докторант към 
катедра "Строителни материали и изолации", на тема “Изменение на 
свойствата на циментови композити чрез влагане на активни минерални 
добавки на база различни по вид изпечени алумосиликати”, с научен 
ръководител доц. д-р инж. Иван Дойков. 

На 22.05.2017г. се проведе защита на дисертационен труд на 
инж.Йолина Ценкова - редовен докторант към катедра „Организация и 
икономика на строителството” на тема: “Организационни, технологични 
и конструктивни решения при възстановяване на дъгови строителни 
конструкции с прилагането на съвременни композитни системи” с научни 
ръководители проф. д-р инж. Фантина Рангелова и доц. д-р инж. Емад 
Абдулахад. 

На 20.06.2017 г. се проведе защита на дисертационен труд на 
инж.Цанко Колев - редовен докторант към катедра „Масивни 
конструкции” на тема: “Носимоспособност на колони от високоякостен 
бетон с изцяло вбетонирани отворени стоманени сечения, натоварени на 
равнинен нецентричен натиск” с научен ръководител проф. д-р 
инж.Борянка Захариева-Георгиева. 

На 20.06.2017 г. се проведе защита на дисертационен труд на 
инж.Евгения Богданова - докторант на самостоятелна подготовка към 
катедра „Технология и механизация на строителството” на тема: 
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“Безкофражна технология за изграждане на вертикални елементи при 
нискоетажни сгради от автоклавен клетъчен бетон в сеизмични райони” 
с научни консултанти доц. д-р инж. Иван Павлов и проф. д-р инж.Тодор 
Бараков. 

На 06.07.2017 г. се проведе защита на дисертационен труд на 
инж.Михаил Матеев - докторант на самостоятелна подготовка към 
катедра "Автоматизация на инженерния труд" на тема: “Възможности за 
сеизмичен анализ с помощта на облачни технологии ” с научни 
консултанти проф. д-р инж. Гергана Моллова и проф. д-р инж. Здравко 
Бонев. 

На 04.10.2017 г. се проведе публична защита на дисертационния 
труд на  инж. Константин Нелков Ненов, редовен докторант към катедра 
"Строителни материали и изолации", на тема “Топловлажностен режим 
на ограждащи конструкции на сгради, с капилярно - активни 
топлоизолационни материали”, с научен ръководител  проф. д-р инж. 
Пламен Лечев Чобанов. 

На 09.10.2017 г. се проведе защита на дисертационен труд на 
арх.Хорст Лишка /Австрия/- докторант на самостоятелна подготовка към 
катедра „Организация и икономика на строителството” на тема: 
“Рентабилност на строителните разходи в зависимост от параметрите на 
застрояването” с научни консултанти проф. д-р инж. Фантина Рангелова 
и доц. арх. Йордан Търсанков. 

На 18.09.2017 г. се проведе защита на дисертационен труд на 
инж.Стефан Трифонов, редовен докторант към катедра МДПК на тема 
„Изследване на ограждащи конструкции от стъкло и алуминий” с научен 
ръководител проф. д-р инж. Димитър Даков. 

На 30.11.2017г. се проведе защита на дисертационен труд на 
инж.Ангел Геренски - докторант на самостоятелна подготовка към 
катедра „Организация и икономика на строителството” на тема: “Процес 
на ефективно управление на риска от наводнения след язовири” с 
научни консултанти доц. д-р инж. Жулиета Манчева и доц. д-р 
инж.Мария Маврова - Гергинова. 

На 15.12.2017г. се проведе защита на дисертационен труд на 
инж.Силвия Брозиг - редовен докторант към катедра „Масивни 
конструкции” на тема: “Изследване поведението на усилени 
стоманобетонни гредови елементи, подложени на огъване, чрез външна 
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напрегната армировка” с научен ръководител проф. д-р инж. Васил 
Кърджиев. 
 Предстои провеждането на конкурсните изпити за заявените и 
утвърдени от МОН като държавна поръчка редовни и задочни 
докторантури за Строителен факултет за академичната 2017/2018 
година по 7 научни специалности, и през месец април очакваме след 
успешно положени изпити те да бъдат зачислени. 
 

4. Международно сътрудничество  
 

4.1. Студентска и преподавателска мобилност по линия на 
европейски образователни програми 
 
 През изтеклия период от февруари 2017 до януари 2018 г. 
Строителният факултет по традиция обучава и изпраща на обучение 
студенти и дипломанти от и в страни на Европейския съюз по 
програмата „Еразъм”. 
 Студентска мобилност: През отчетния период в Строителния 
факултет по програмата „Еразъм” се обучават общо 15 студента от 
държави на Европейския съюз. В университети на други държави се 
обучават 7 наши студенти. 
 През отчетния период беше реализиран проект за академичен 
обмен между УАСГ и NUCE (National University of Civil Engineering) гр. 
Ханой, Виетнам, финансиран от програма “Еразъм+”. Координатор на 
проекта от СФ беше проф. Борислав Белев. Бяха реализирани общо 6 
преподавателски мобилности (4 изходящи и 6 входящи). От страна на 
СФ преподавателска мобилност осъществиха проф. Б. Белев (кат. МДПК) 
и доц. Ал. Трайков (кат. “Стр. механика”). Проф. Марина Трайкова беше 
консултант на виетнамския дипломант, обучаван в УАСГ, а проф. Б. 
Захариева беше дипломен ръководител на Боряна Кепеджиева, която 
осъществи студентска мобилност в NUCE за период от около три месеца 
и половина. Двамата гостуващи виетнамски преподаватели представиха 
своите лекции на открити докторантски семинари, организирани от 
Архитектурния и Строителния факултети, на които присъстваха 
студенти, докторанти и преподаватели. През периода в СФ са гостували 
и двама преподаватели от Франция, и двама преподаватели от Литва. 



 
 

Отчетен доклад за дейността на Строителен факултет  
  

Февруари 2017 г. – Януари 2018 г. 

     23  

Не всички от обявените места по програма „Еразъм” за студенти от 
Строителния факултет са заети. Причината, както и в предни години, е 
недостатъчно добрата езикова подготовка на кандидатите, както и 
недостатъчните финансови средства, които се предвиждат за 
пребиваването на българските студенти в чужбина. Тук ще отбележа и 
една допълнителна трудност при изпращане на студенти от факултета в 
други висши училища от Европейския съюз. Няма поне два университета 
в Европейския съюз с еднакъв учебен план, с еднакви наименования и 
съдържание на учебните дисциплини. Това изключително ни затруднява 
при признаване на положените изпити в сродни висши училища и най-
често довежда до загуба на една учебна година от нашите студенти, 
които са участвали в програмите за студентска мобилност. 

 Преподавателска мобилност 

През отчетния период дейността по програма „Еразъм+” 
продължава да се развива в рамките на УАСГ, като се обогатява 
списъкът на подписаните двустранни споразумения със страни извън 
Европейския съюз. Въпреки това, възможностите на програмата „Еразъм” 
не се използват достатъчно пълноценно от нашите студенти и 
преподаватели на фона на подписаните и актуализирани двустранни 
договори за обмен на преподаватели и студенти с висши училища в 
чужбина. 

По-долу е даден списък на университетите, с които Строителният 
факултет има действащи двустранни споразумения за студентски обмен 
през 2017–2018 г. 
 

Държава Университет / Интернет страница 

АВСТРИЯ Technische Universitaet (TU) Wien 
www.tu-wien.ac.at 

БЕЛГИЯ Katholieke Hogeschool Sint Lieven 
www.kahosl.be 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ City University 
www.city.ac.uk 

ГЕРМАНИЯ Technische Universitaet Dresden (TU) 
www.tu-dresden.de 

ГЕРМАНИЯ Technische Universitaet Berlin 
www.tu-berlin.de 

ГЕРМАНИЯ Bauhaus-Universität Weimar 
www.uni-weimar.de 

ГЪРЦИЯ Techhnologhiko Ekpaideftiko Idirma (T.E.I.) – 
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Държава Университет / Интернет страница 
Pirea, Greece 
www.teipir.gr 

ДАНИЯ 

Vitus Bering University College, Horsens 
www.vitusbering.dk 

Engineering College of Aarhus 
www.iha.dk 

ИТАЛИЯ Universita degli Studi di Firenze 
www.unifi.it 

ПОРТУГАЛИЯ Universidade Técnica de Lisboa 
www.civil.ist.utl.pt 

ТУРЦИЯ Istanbul Kültür University 
www.iku.edu.tr 

ФРАНЦИЯ 

Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris     
www.enpc.fr 

Universite de Cergy Pontoise 
www.u-cergy.fr 

Institut Universitaire Technologique, Saint-Nazaire 
www.univ-nantes.fr 

École Nationale du Génie de l’Eau et de 
l’environnement de Strasbourg 

www.engees.fr 

ШВЕЦИЯ Chalmers University of Technology, Göteborg 
www.chalmers.se 

САЩ Cal Poly College of Engineering 
www.ceng.calpoly.edu 

ЧЕХИЯ ТУ ПРАГА,  ТУ БЪРНО 

НОРВЕГИЯ Норвежки университет по наука и техника, 
Трондхайм 

ТУРЦИЯ Университет Памуккале, Денизли 
Близкоизточен технически университет, Анкара 

ФИНЛАНДИЯ ТУ Тампере, 
Университет по приложни науки 

4.2. Членство и участие в работата на наши и 
международни организации 
 

 Проф. д-р инж. Марина Трайкова е член на IABSE – International 
association of bridge and structural engineers; избрана е за Vice 
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Chairman на работна група "Construction History" на IABSE, и е член 
на FIB – Fédération Internationale du Béton; 

 Проф. д-р инж. Гергана Моллова продължава да бъде член на 
редколегията (Editorial Board) на списанието International Journal of 
Digital Multimedia Broadcasting (Hindawi Publ.); 

 Доц. д-р инж. Цветан Герогиев и доц. д-р инж. Вътю Танев са 
членове на ECCS (European Convention for Constructional Steelwork); 

 Проф. д-р инж. Димитър Димов – член на Националното научно-
техническо дружество по дефектоскопия (ННТДД) към НТСМ; 

 Доц. д-р инж. Румяна Захариева е член на НТС по Строителство 
(член на Контролния съвет); член на технически комитети към 
Български институт по стандартизация: ТК -15 (Околна среда, 
представител на КИИП), ТК-94 (Опазване културно наследство, 
представител на УАСГ) и ТК-101 (Устойчиво строителство, 
представител на УАСГ); 

 Гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова е член на International Solar Energy 
Society (ISES), на World Society of Sustainable Energy Technology 
(WSSET), на Scottish Renewables organisation; 

 Проф. д-р инж. Фантина Рангелова е член на PMI; член на УС на 
БОСП и председател на УС на БАУПС;  и др. 

4.3. Участие в национални и международни конференции и 
симпозиуми, семинари и изнесени лекции 
 
 През отчетния период се чества 75 години от създаването на УАСГ. 
Във връзка с юбилея в УАСГ се организира и проведе мащабна 
международна конференция, за което особено допринесоха някои 
колеги от СФ, като проф. д-р инж. Николай Рангелов, проф. д-р инж. 
Богомил Петров и доц. д-р инж. Любомир Здравков и други. В рамките 
на юбилейната конференция се проведоха и: 
 

 Шести национален симпозиум по „Стоманени, дървени и 
kомбинирани kонструkции” (СДКК2017), организиран от катедра 
МДПК към СФ. На симпозиума бяха представени общо 34 доклада с 
участници от Гърция, Румъния и Македония, както и изпратени 
доклади от Италия, Турция, Украйна, Сърбия и Виетнам.; 
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 Втора научно-приложна конференция с международно участие 
„Стоманобетонни и зидани конструкции – теория и практика”, 
организирана от катедра „Масивни конструкции”; 

 Трета научно-приложна конференция с международно участие 
„Управление на проекти в строителството” (УПС2017), 
организирана от катедра ОИС към СФ;   и 

 Втора научно-приложна конференция с международно участие 
„Възстановяване и усилване на сгради и съоръжения“ (ВУСС2017), 
организирана от катедра ОИС към СФ. 
 

 През отчетния период преподавателите от Строителния факултет 
участваха активно в редица национални и международни прояви. Някои 
от тях са: 

 От 9 до 11 октомври 2017 г. Ректорът на УАСГ, проф. Иван Марков, 
бе на официално посещение в Пекинския университет по 
строително инженерство и архитектура във връзка с официалното 
създаване на Международен Консорциум на Университетите по 
Архитектура на пътя на коприната в рамките на инициативата 
"Един пояс, един път" (Inauguration Ceremony of the Beltand Road 
Architectural University International Consortium). По време на 
посещението бяха подписани официалните документи за 
учредяването на консорциума. На събитието присъстваха 33 
представители от 16 университета от 13 страни: България, Гърция, 
Полша, Малайзия, Армения, Република Корея, Великобритания, 
Франция, Непал, Израел, Русия, САЩ и Китай. България бе 
представена единствено от Ректора на УАСГ. 
Задачите, които се поставиха на този значим международен форум 
са: формиране на партньорства между институциите в сферата на 
висшето образование, разширяване на комуникацията и 
сътрудничеството между членовете, реформи в образованието и 
интернационализация, изграждане на платформа за култивиране 
на таланти в интернационален мащаб, създаване на синергия 
между научни изследвания и иновации, поощряване на 
междукултурната комуницация, подобряване на ефективността на 
дейността на членуващите организации, както и качеството на 
образователния процес, повишаване на възможностите в областта 
на научните изследвания иновациите, социалните ползи, както и 
стандартите за международен обмени сътрудничество. 
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 Проф. д-р инж. Марина Трайкова взе участие в следните 
международни конференции:  
1) 16-та Международна конференция по сеизмично инженерство, 

януари 2017, Сантяго, Чили; 
2) 10-та Международна конференция "Оценка, поддръжка и 

рехабилитация на конструкциите и населените места", юни 2017, 
Вршац, Сърбия – тя бе  основен лектор на конференцията; 

3) 3-та Международна конференция по опазване на исторически 
обекти, юли 2017, Лисабон, Португалия; 

4) Международна конференция за високи сгради, септември 2017, 
Самара, Русия; 

5) 39-ти Международен симпозиум на IABSE, септември, 2017, 
Ванкувър, Канада; 

6) 2-ра Международна научна конференция на БАНИ’2017, ноември 
2017, София, България; 

7) През месеците февруари и ноември 2017 проф. д-р инж. Марина 
Трайкова изнесе 2 лекционни курса на тема "Проектиране на 
стоманобетонни конструкции съгласно ЕС 2" - в  L’UNIVERSITE 
LIBRE DE SFAX (Institut Polytechnique des Sciences Advancées de 
Sfax (IPSAS)), гр. Сфакс, Тунис; 

8) През месец юни 2017 проф. д-р инж. Марина Трайкова е лектор 
на Международен Workshop "Sustainable Building Engineering" в 
гр. Кан, Франция. 

 Проф. д-р инж. Борислав Белев (катедра МДПК) участва с доклад в 
Европейската конференция Eurosteel 2017, проведена в 
Копенхаген, Дания. 

 Доц. д-р инж. Цветан Георгиев (катедра МДПК) взе участие в 
следните международни конференции: 
1) ComDyn 2017 (голяма конференция за Computational Dynamics, 

юни 2017) , Родос, Гърция; 
2) Европейската конференция Eurosteel 2017, Копенхаген, Дания; 
3) Италианска национална конференция по сеизмично 

инженерство и работна среща по проект Innoseis, Пистоя, 
Тоскана, Италия; 
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4) 9th Hellenic National Conference of Steel Structures, 5-7.10.2017 и 
участие в специализиран семинар по проект Innoseis в Лариса, 
Гърция; 

5) Специализиран семинар по проект Innoseis, 08.12.2017, Пафос, 
Кипър; 

 Гл. ас. д-р инж. Стоян Иванов (катедра МДПК) участва в 39th IABSE 
Symposium – Engineering the Future, September 21-23, 2017, 
Vancouver, Canada; 

 Доц. д-р инж. Румяна Захариева (катедра СМИ) участва с доклад в 
4th International Symposium on Environmental Management and 
Material Flow Management, 3-5 November, Bor, Serbia;  

 доц. д-р арх. Стоянка Иванова (катедра АИТ) участва с доклади в: 
1) 8th International Conference on solar radiation and daylighting 
Solaris, London, 27-28 July, 2017 
2) Passive and low energy architecture PLEA-2017, Edinburgh, 3-5 July, 
2017. 

 Проф. д-р инж. Фантина Рангелова участва в: 
1) работната група по проект The CALOHEE (Measuring and 

Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education 
in Europe); 3rd General and Subject Area group meetings of the 
Engineering group, Budapest, May 2017; 

2) 3rd International Conference on Protection of Historical 
Constructions (PROHITECH´17), Lisbon, Portugal, 12 – 15 July, 
2017; 

3) Construction Conference: Let's build changes, Brussels (BE), 6 July, 
2017 

4) 2-ра Международна научна конференция на БАНИ’2017, София, 
България, Ноември 2017; 

5) 3-та Национална конференция с международно участие на 
КНОБ, Бургас, Юли 2017. 

 

5. Състояние на материално-техническата база и на 
дейността на лабораториите в Строителен факултет 
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5.1. Учебно-изчислителната лаборатория на Строителен 
факултет – с ръководител доц. д-р. инж. Добромир Динев 

Налична компютърна техника в лабораторията 

През отчетния период лабораторията е разполагала с около 110 бр. 
работни места, оборудвани с компютри, за нуждите на 
научноизследователската работа и образователния процес на катедрите 
от факултета. Работните места са разположени в 6 учебни зали, в които 
се обучават студенти от целия Университет 

 Програмно осигуряване 

 Всички компютри в Учебно-изчислителната лаборатория работят 
под операционната система Windows XP. За нуждите на учебния процес 
и изследователската работа на всички компютри са инсталирани 
следните програмни продукти: 

 MS Office; 
 AutoCAD; 
 Visual C++; 
 SAP 2000; 
 Допълнително в зала 512 е инсталирана програмната система 

ANSYS, а в зали 512 и 515 – програмните системи RuckZuck и 
LinPro. В зала 510 е инсталирана програмата Tower. 

Използване на Учебно-изчислителната лаборатория в 
учебния процес 

Основното предназначение на техниката в Учебно-изчислителната 
лаборатория е да се използва за обучение на студентите по 
дисциплините, при които е необходимо компютърно и програмно 
осигуряване. Всички зали са оборудвани с компютърни програми 
съгласно изискванията на катедрите от факултета и могат пълноценно 
да се ползват от преподавателите по отделните дисциплини. Зали 512 и 
513, в свободното от часове време, могат да се ползват от студентите 
като зали за свободен достъп. 
 През двата семестъра залите на лабораторията са натоварени 
сравнително равномерно, на пълен капацитет. През този период 
закупихме и инсталирахме компютри в зала 509, което ще позволи по-
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гъвкаво използване на учебно-изчислителната лаборатория от всички 
нуждаещи се преподаватели и студенти. В момента има финансови 
затруднения за цялостния ремонт на зала 509, но е направен частичен 
ремонт. Част от залите на лабораторията се използват от „ Център за 
продължаващо обучение” при УАСГ, но УИЛ е единствената 
лаборатория в УАСГ, на която не е извършван ремонт. 

Приоритети в работата на Учебно-изчислителната 
лаборатория 

В работата на Учебно-изчислителната лаборатория са залегнали 
някои основни приоритети за поддържане на нормален и безконфликтен 
учебен процес. Това са: 

 Изготвяне на график на текущия разпис и разпределение на 
учебните зали в лабораторията по заявка от катедрите; 

 Инсталиране и поддръжка на софтуера, необходим за нормално 
провеждане на учебния процес; 

 Осигуряване на навременен ремонт и подмяна на дефектирали 
компоненти и периферни устройства в залите; 

 Осигуряване на методическа помощ при внедряването на нови 
програмни продукти; 

 Извършване на основен ремонт и подмяна на електрическата и 
мрежовата инсталация на учебните зали, което ще осигури 
дългогодишно безпроблемно използване на компютърната техника. 

 
5.2. Учебна и научноизследователска лаборатория по 

метални конструкции (УНИЛ по МК), катедра „МДПК” – с 
ръководител ас. инж. Огнян Ганчев 
 
 Специално място в този отчет трябва да се отдели на дейността на 
Учебната и научноизследователска лаборатория по метални конструкции 
(УНИЛ по МК), която е непосредствено свързана с предметната 
научноизследователска област на катедрата и дисциплините, които се 
преподават. С гордост можем да кажем, че УНИЛ по МК се утвърди като 
много добре оборудвана и с голям опит и ноу-хау. Безспорно основна 
заслуга за това има ръководителят на лабораторията ас. инж. Огнян 
Ганчев. Цялостната компютъризация на експерименталните процедури, 
окомплектовката на изпитвателната апаратура и разработените 
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методики за изпитване са преди всичко негово дело, целият софтуер е 
разработен лично от него. 
 Дейността на УНИЛ по МК може да се разгледа в следните три 
основни направления: 

 Подпомагане и онагледяване на учебния процес; 
 Експериментални изследвания свързани с разработка на 

дисертации от докторанти; 
 Експериментални изследвания по заявка на възложители от 

строителната практика. 
 

Подпомагане и онагледяване на учебния процес 
 Проведени са лабораторни упражнения по дисциплината „Метални 
конструкции”, ССС IV курс. Чрез подходящи експериментални 
постановки, се демонстрира работата на стоманени елементи, 
подложени на статични натоварвания (опън, натиск, огъване), работата 
на заварени и болтови съединения в стоманените конструкции. 
Посещенията на лабораторията се използват за запознаване на 
студентите с основни елементи и съединителни средства в стоманените 
конструкции (подкранови греди, ферми, анкерни и обикновени болтове, 
нитове, заваръчни шевове и др.). Показват се и нов тип елементи в 
областта на дървените конструкции (стомано-дървени греди със стебло 
от профилирана ламарина). Студентите се запознават и с проведени в 
УНИЛ по МК изследвания, свързани с решаване на проблеми, 
възникнали в строителната практика – изпитване на конструктивни 
елементи, възли, детайли и цели конструкции. 
 
 Експериментални изследвания свързани с разработка на 
дисертации от докторанти 
 
 Капацитетът на лабораторията се използува активно за 
провеждане на експерименталните програми по научноизследо-
вателските проекти, разработвани от докторанти и асистенти. Трябва да 
подчертаем, че освен по научни проекти с участие на докторанти към 
катедра „МДПК“, лабораторията е изпълнила заявки за извършване на 
експерименти и от катедра „Масивни конструкции“ и „Строителни 
материали и изолации“, което отново доказва високия рейтинг на УНИЛ 
по МК. 
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 През 2017 са проведени следните технически експертизи и 
обследвания 
 

 Катедра МДПК – 9; 
 Катедра МК – 25; 
 Катедра СМИ – 14; 
 Катедра СМ – 2. 

 
Общия брой на изпълнените технически експертизи и обследвания 

е 50. Някои от тях са: 
 

o Становище - експертиза за Натурно изпитване за определяне на 
динамичните характеристики (амплитуди и честоти) на монтираното 
технологично оборудване на обекта находящсе на бул."Мадара" 50, 
гр.Шумен; 

o Тестове по доказване сеизмичната устойчивост на  помпа CR 
120-1 E-F-A-E-HQQE; 

o Освидетелстване на техническото състояние на строителна 
конструкция на: всички жилищни сгради намиращи се в УПИ XVII18 от 
кв.135 по плана на гр. София, местност: „Зона Б-3”, район: 
„Възраждане”, Столична община, ул. „Средна гора” №121”, гр. София; 

o Техническа експертиза "Освидетелствоне техническото 
състояние на на строителна конструкция "Масивна жилищна сграда, ул. 
Веслец 33, гр. София; 

o Тестове по доказване сеизмичната устойчивост на 1бр. 
вентилатор  модел DA-12/9 4PT 2V (CHAYSOL) предназначен за 
монтиране в АЕЦ"Козлодуй"; 

o Обследване на сграда на територията на фирма "Аурубис 
България" АД; 

o Оказване на консултанска помощ за изготвяне на техническо 
задание и зибор на доставчик за Демпфер                      2Изготвяне на 
експертиза относно експлоатационната пригодност на 140- метров комин 
на ПСК на  Аурубис България; 

o Техническо обследване за установяване състоянието на 
конструктивните материали от обект „Складова сграда с приблизителни 
размери в план 75,00 m / 25,00 m“, Красно Село, град София: УПИ III, 
кв. 11, Район „Красно село“, м. Славия; 

o Измерване на ускорения и премествания на фургон от 
"Вибрационна площадка за стимулиране на земетръс на полигона за 



 
 

Отчетен доклад за дейността на Строителен факултет  
  

Февруари 2017 г. – Януари 2018 г. 

     33  

обучение "Панчарево" при различни режими на работа на възбуждащата 
система; 

o „Рехабилитация на железопътен участък Стралджа–
Церковски“: Изпитвания окачествяване на отводнителни бетонни 
канавки ЕКТ 200/52 М; 

o Изпитване на сеизмична устойчивост на оборудване 
автоматичен прекъсвач с ляв корпус Т7S 1600M; 

o Обследване на топилна пещ - "Аурубис България" - динамично 
измерване на установените трептения и изменението им във времето 
2.Обследване на топилна пещ- Диагностика на корозия на главите на 
стоманените елементи 15 зони, установяване  действителното напречно 
сечение  и действителните якостните на стоманата на избрани констр. 
Елементи-12 епруветки; 

o Освидетелстване на техническото състояние на строителната 
конструкция на "Жилищна сграда намираща се на ул. Червената стена 
№6, гр. София; 

o Проучване и анализ на техническото състояние и препоръки 
за експлоатация  на Сгради на Институт по почвознание, агротехника и 
защита на растенията „Н. Пушкаров“; 

o Работи с повдигане и спускане на връхната конструкция на 
мостово съоръжение на АМ Хемус .км 33+600 и подмяна на лагери; 

o Оценка на материали за направа на бетон. Разработване на 
проект и оптимизация на рецептурния състав; 

o Изследване на носещата способност на подови конструкции в 
помещения, намиращи се на втори етаж на производствената база на 
Сименс ЕООД в гр. Правец; 

o Пътен мост надлез бул. Добруджа  над бул. Русия и 
р.Добричка - Конструктивна експертиза; 

o Обследване на строителна конструкция на апартамент №11, 
бул. Васил Левски 93, вх.Б, ет.4; 

o Изготвяне на експертно становище за установяване 
състоянието на покривна хидроизолация на сградата на Полиграфия АД 
Пловдив; 

o Освидетелстване на техническото състояние и 
експлоатационната пригодност на сграда с. Челопеч, ул. Бели сип №1; 

o Безразрушителни изпитвания на бетон за обект 
Стоманобетонни ЖП надлези в ареала на гара Подуяне на км. 3+583+; 

o Изпитване на опън на фиксиращи връзки за фасадни панели; 
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o Поръчка№Р80/22011736 Обследване, конструктивно 
становище и работен проект за сгради Щабелен шихтарник и Склад за 
флюсове; 

o Изготвяне на експертно становище за установяване 
актуалното състояние на конструкцията в вложените материали в 
сградата на хотел "Рила", гр. София във връзка с инвестиционни 
намерения на "Възложителя"; 

o Конструктивно визуално обследване на сграда  гр. София, 
Казичене, ул. Видрица 7, увредена при пожар на 15.07.2017 г. 
Становище за степен на увреждане и възможности за възстановяване на 
стоманобетонната конструкция по елементи и зони; 

o Техническо становище - експертиза  относно: 
“Освидетелстване на техническото състояние и експлоатационната 
пригодност на строителната конструкция на обект: “Многофамилна 
жилищна сграда“, находяща се в гр.Казанлък, ул."Илинден" № 41-43"; 

o Техническо становище - експертиза  относно: 
“Освидетелстване на техническото състояние  на строителната 
конструкция на обект:“Вътрешно преустройство чрез обединение на 
собствените– Нотариална Кантора намираща се на ІІри етаж с 
Апартамент № 7 на І-ви етаж; 

o Проект за оценка на носещата способност и препоръки за 
усилване на стоманена евакуационна стълба и 2 броя пасарелки по 
фасадата на "Административни сгради", гр. София, Дружба 2, УПИ V 
1294 и УПИ ІV 1296, кв. 4; 

o Техническо становище-експертиза относно "Освидетелстване 
на техническото състояние и експлоатационната пригодност на главна 
стоманобетонна греда № 8; 

o Д№ РД-088/2017 Технически характеристики, свързани с 
изискванията по бл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 от ЗУТ на сградата на Народен 
театър "Иван Вазов"; 

o Д№ 18/21.08.2017 Технически характеристики, свързани с 
изискванията по бл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 от ЗУТ на сградата на Държавен 
музикален и балетен център – София; 

o "Техническа експертиза за: 
 Стандартизирани лабораторни и полеви изпитвания и 

изготвяне на техническа експертиза за състоянието на 
бетона, и препоръки за възстановяването му; 
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 Извършване визуален оглед на външния вид на готовите 
стоманобетонни елементи. Оценка за направени пропуски и 
предоставяне на препоръки (към бетоновата смес, технология 
на полагане и други), с цел получаване на по-добра визия 
(като видим бетон)" 

o Дог.№1-2460-12/15.09.2017 г. Конструктивно обследване и 
експертиза за носещите конструктивни елементи, разположени над 4-ти 
етаж, за доказване на техническите им характеристики и 
носимоспособност за обект "Вътрешен ремонт на V-ти етаж на сграда в 
Затвора гр. Враца - Учебен корпус - ОУ „Мито Орозов"                                               
Анекс: Конструктивен проект за укрепване/ усилване на обследваната 
част от конструкцията на сградата; 

o Поръчка за доставка № Р80/12032479 Обследване, оценка на 
сеизмична осигуреност и работен проект за репариране и усилване на 
колони и портал в "Открита разпределителна уредба 110 кV, поле № 1 
Селен на територията на „Аурубис България” АД; 

o Обектово и лабораторно изпитване за определяне на 
характеристиките на вложени материали в конструкцията на обект 
„Полиграфически комбинат, София,  бул. Цариградско шосе №47”, 
подобекти „Депо”, съгласно Оферта № cnip 88-17 от 13.09.2017 г.; 

o РО 51-31/21.09.2017 Проверка на носимоспособността на 
подова конструкция (плоча) на зала № 112 "Червен салон", находяща се 
в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите" адрес гр. 
София, бул. "Христо Ботев" № 55; 

o ПО-12-44/26.09.2017 г. Експертно становище за състояние на 
покривната дървена конструкция – греди, попове и обшивка, състояние 
на хидроизолацията, описание на дефекти и решения за тяхното 
отстраняване, описание за отстраняване на течове на обект: Покривна 
конструкция на сградата на Национален център по радиобиология и 
радиационна защита (НЦРРЗ); 

o Изготвяне на техническа експертиза за определяне на 
допустимото експлоатационна натоварване в зала, разположена на 
плочата на ІІІ етаж от западното крило на Терминал 1 - Заминаване на 
летище София; 

o Изпитвания, свързани с доказване на сеизмична устойчивост 
на оборудване  (2 броя различни типове стъпални регулатори, 
произведени от Възложителя; 
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o Стандартизирани лабораторни и полеви изпитвания на стр. 
обект в гр. Бургас, жк. "Братя Миладинови", УПИ Х-14, кв. 15 А и 
изготвяне на техническа експертиза за състоянието на бетона и 
армировката  (Приложение 1 - Работна програма и анализ на цената); 

o Конструктивно становище с мнение за сигурността на 
конструкцията на обект: Археологически музей към Национален 
археологически институт при Българска академия на науките (НАИМ-
БАН), разположен в сградата на ,,Буюк Джамия“ и пристройката към нея, 
гр. София, ул. ,,Съборна“ № 2, кв. 477 по плана на гр. София; 

o Поръчка № Р80/12033300 "Обследване, издаване на 
конструктивно становище и изготвяне на работен проект с мероприятия 
за усилване и реновиране на сграда "Металургично производство", на 
територията на „Аурубис България” АД; 

o Обследване и окачествяване на бетона в колона К41 и 
решение за възстановяване за обект: Пътен надлез на км 137+336.54 по 
път 1 от проект: Модернизация на ж.п. участък Септември – Пловдив, 
част от транс-европейската ж.п. мрежа -  Пътен надлез и пътни връзки 
„Стамболийски“; 

o 11717-SUB-01/2017 Тестове по доказване на сеизмична 
устойчивост на един брой вентилатор, модел MISTRAL BR25/1, 
производство на фирма SYSTEMAIR и два броя вентилационни клапи 
модел VKS310/311 EX, предназначени за монтиране в АЕЦ „Козлодуй”. 
Оборудването се тества с едни и същи въздействия, но отделно само 
вентилатора и отделно само клапите; 

o 21725/2017 Тестове по доказване на сеизмична устойчивост 
на контактор с блок помощни контакти LC1F330P7+LADN22 (1 брой) и 
контактор LC1D09P7 (1 брой); 

o Изследване и оценка на техническото състояние на 
предварително монтирани бетонови елементи и монолитни бетонови 
работи, инсталирани в завода за производство на ламинирани табли и 
пластмасови съдове на КАМБРО ОЗЕЙ - Индустриален парк Шумен; 

o Стандартни безразрушителни (на място и лабораторни) 
изпитвания на бетона в носещи елементи за обект “Сграда на ул. Райко 
Алексиев № 40 в София”; 

o Техническо становище – експертиза за “Установяване на 
причините довели до аварията на 7 (седем) броя топлоизолационни, 
фасадни стенни панели “RUUKKI“ от тип SP2D 80PUR, монтирани в 
северозападния ъгъл на сградата на “Логистичен център“ на фирма: 
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“ФИКОСОТА СИНТЕЗ“ООД, находяща се в УПИ ІІІ-Производствен терен, 
от кв. 340д, бул.“Мадара“ № 48, гр. Шумен. Препоръки за 
възстановяване на проектната и експлоатационна пригодност на 
монтираните до момента фасадни панели; 

o СОА 17-ДГ55-635/22.12.2017 „Техническа експертиза за 
установяване на състоянието на фасадната каменна облицовка на 
сградата на Столична община, намираща се на ул. „Московска” № 33”. 

 
 Както вече бе отбелязано, УНИЛ по МК се е утвърдила като водещо 
специализирано звено за извършване на експериментални изследвания 
и изпитване на елементи, възли, съединителни средства и цели 
строителни конструкции. Дейността на лабораторията се познава от 
практикуващата инженерна колегия и затова лабораторията е търсен 
партньор в решаване на задачи и проблеми, възникнали в строителната 
практика. 
 В „Лабораторията за конструктивно моделиране, анализ и 
изследване на строителни конструкции за особени въздействия и вятър“ 
към катедра „МДПК“ са инсталирани следните програми в областта на 
строителното инженерство: 

 Sofistik – закупена от “Каниско” ЕООД; 
 StruCAD –дарение от “АсеСАD” чрез своя гръцки представител 

“CCS”; 
 Scia Engineer 2008– дарение от “IRM” Ltd; 
 Allplan  beat 2008 – дарение от “ IRM” Ltd: 

В тази лаборатория се обучават студенти от специалност ССС по 
компютърно моделиране на строителни конструкции, използвайки 
Sofistik v. 23. Оборудвани са 9 работни места на дипломанти към катедра 
МДПК, които използват инсталираните програми. 
 

5.4. Учебна научноизследователска лаборатория „Масивни 
конструкции” – с ръководител доц. д-р инж. Петър Христов 

Лабораторията осигурява обучението (лабораторни занятия) по 
дисциплините: 

 Обследване и изпитване на строителни конструкции – ССС, ІV курс; 
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 Обследване и изпитване на строителни съоръжения – ТС, ІV курс, 
ТС (н) ІV курс; 

 Основи на строителното дело – Геодезия І курс, редовна форма; 
 Основи на строителното дело – Геодезия ІI курс, задочна форма; 
 Строителни конструкции и съоръжения – УЗЗИ ІІ курс. 

Освен пряката учебна дейност, в лабораторията се извършват 
експериментални изследвания, свързани с обучението на докторанти и 
разработване на докторските им дисертации, научни изследвания, както 
и изследвания, насочени пряко към решаване на практически проблеми 
(по линия на ЦНИП). 

За нормалното функциониране на лабораторията е необходимо 
непрекъснато да се поддържа и обновява материалната база 
(лабораторно оборудване, опитни постановки, стендове и т.н.), както и 
да се подготвя бъдеща експериментална дейност. Очакваме по 
Европейски проекти да модернизираме цялата лабораторна база на 
Строителен факултет. 

 
5.5. Университетската строителна изпитвателна 

лаборатория към катедра „Строителни материали и изолации” – 
с ръководител доц. д-р инж. И. Ростовски 

 Лабораторията е снабдена със съвременно техническо оборудване 
и разполага с квалифициран персонал, което дава възможност за 
извършване на разнообразни изпитвания на строителни продукти по 
действащи национални и европейски стандарти или по 
нестандартизирани методи. През м. август 2014 г. Университетската 
строително изпитвателна лаборатория беше акредитирана от Българска 
служба за акредитация със сертификат № 239 ЛИ. Обхватът на 
акредитацията обхваща направление строителни материали с изпитване 
на изключително богат набор от строителни материали и направление 
за изпитване на води, провеждани в лабораторията на катедра „ВКПВ” 
на Хидротехнически факултет. 

Друга основна дейност на Лабораторията е подпомагане на 
експертната дейност на ЦНИП при УАСГ, свързана с установяване на 
актуалните параметри на вложените материали – бетон, армировка, 
наличие на корозионни процеси и др. във вече построени и 
експлоатирани конструкции на сгради и съоръжения на територията на 
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цялата страна с оглед на тяхната надеждност и носимоспособност. 
Разрешаване на възникнали спорове между външни организации, в 
които лабораторията се явява като независим, авторитетен и 
безпристрастен арбитър при установяване на качествата на различни 
строителни материали и т.н. 

УСИЛ активно участва в учебната програма по дисциплината 
„Строителни материали“ за специалностите ССС, ТС, ВК, ХС и 
Архитектура, чрез осигуряване на мостри и извършване на 
демонстрационни изпитвания, с което се повишава качеството на 
учебния процес. 

Персоналът на лабораторията подпомага експерименталната 
работа на докторанти от различни катедри и факултети на 
Университета, както и тази по проекти, финансирани от Министерството 
на образованието и науката или ЦНИП при УАСГ. 

 
5.6. Университетската строителна изпитвателна 

лаборатория към катедра „Технология и механизация на 
строителството” 

Катедра „ТМС” разполага с лаборатория за учебна и 
научноизследователска дейност. 

Лабораторията активно се използва в учебния процес. Разполага с 
експонати от съвременни кофражи, както и с много кофражни елементи 
от различни системи. Оборудвана е и с умален стенд за напрягане на 
стоманобетонни конструкции, както и с набор от преси за напрягане на 
система „Стобет”. 

Всички студенти, които изучават дисциплината „Технология на 
строителството” (ССС, ТС и Архитектура) правят лабораторни 
упражнения и се запознават с технологията на производство на 
елементи и изграждане на конструкции. 

Лабораторията не е лицензирана поради високата цена на лиценза 
и не особено активната дейност по отношение на 
научноизследователските теми. 
  

5.7. „Лаборатория по регистрация и обработка на 
акселерограми“ 

С решение на АС (Протокол №24/12.07.2017 г.) към катедра 
„Автоматизация на инженерния труд“ функционира новосъздадената 
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„Лаборатория по регистрация и обработка на акселерограми“. Цел на 
лабораторията е провеждане на научни изследвания и допълнително 
обучение на студенти, дипломанти и докторанти (с отговорник – 
проф.Моллова). Тя е разположена на подземния, полувкопан етаж под 
счетоводството на УАСГ и зала 250. 

В лабораторията е инсталиран цифров 24-битов акселерограф 
Guralp CMG-5TDE, закупен по линия на проект на ЦНИП-УАСГ № Д-71/14. 
В момента помещението (около 13 м2) има три работни места с 3 
компютъра, акселерограф, UPS, GPS-антена и изградена вътрешна 
кабелна LAN мрежа с жичен/безжичен рутер. Има възможност за работа 
на малки групи студенти по специализирани дисциплини в горните 
курсове и провеждане на научно-изследователска дейност. Инсталирани 
са два специализирани програмни продукти за работа с Guralp-
инструменти (Scream! 4.5 и ART3) със съответните лицензи, получени 
при закупуване на уреда, както и други полезни приложни програми. 

Предстои провеждане на обучение по новата избираема 
дисциплина „Инженерен анализ и обработка на сеизмични записи“, 
която бе включена в учебния план на специалност ССС за учебната 
2017/2018 г. (8-ми семестър). Тя е насочена към придобиване на 
познания в областта на сеизмичното инженерство, свързани с 
обработката на сеизмични данни и инженерния анализ на 
сеизмологичните параметри. В упражненията със студентите е 
предвидено и запознаване с възможностите на уреда и практически 
занятия. 

 
5.8. Лаборатория „Енергийна ефективност на сгради“ 

(ЛЕЕС)  
През 2017г. бе създадена в рамките на ПРОЕКТ TRAIN-TO-NZEB: 

THE BUILDING KNOWLEDGE HUBS, финансиран от програма Хоризонт 
2020 на ЕС (договор за безвъзмездно финансиране реф. № 649810) и 
съгласно Споразумение за сътрудничество между партньорите по този 
проект и УАСГ. Основната функция на ЛЕЕС е свързана с провеждане на 
обучения и демонстрации по енергийна ефективност в строителството и 
развиването на експертен капацитет за участие в национални и 
международни проекти в областта на енергийната ефективност на 
сгради. Ръководител на ЛЕЕС е доц. д-р инж. Румяна Захариева.  

 
 6. Кадрово състояние на факултета и перспективи 
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 Към м. януари 2018 г. академичният състав на Строителен 
факултет се състои от 78 души преподаватели (в сравнение с 
предходния, съставът на преподавателите е намалял с 2 души), като от 
тях 41 са хабилитирани (професори – 12 и доценти – 29) и 37 са 
нехабилитирани преподаватели (главни асистенти – 17 и асистенти - 
20). Служителите във факултета са 16. Общо СФ се състои от 93 
преподаватели и служители, т.е. преподавателите представляват 83 % 
от числения състав на СФ.  
 

 Академичният състав в отделните катедри е даден в следващата 
таблица: 

Катедра Професори Доценти Главни 
асистенти  

Асистенти 

Масивни 
конструкции (16) 5 6 4 1 

Метални, дървени и 
пластмасови 

конструкции (14) 
2 4 6 

 
2 

Строителна 
механика 1 6 2 

 
5 
 

Строителни 
материали и 

изолации 
2 4 - 

 
2 

Организация и 
икономика на 

строителството 
1 4 3 

 
2 

Технология и 
механизация на 
строителството 

0 2 1 
 
3 

Автоматизация на 
инженерния труд 1 3 1 

 
5 
 

ОБЩО 12 29 17 20 
 



 
 

Отчетен доклад за дейността на Строителен факултет  
  

Февруари 2017 г. – Януари 2018 г. 

     42  

 Катедрите в Строителен факултет усилено работят за регулярно 
попълване на академичния състав с млади преподаватели и учени. 
 Тук ще подчертаем, че катедрите във факултета се стремят да 
поддържат едно балансирано съотношение между броя на хабилитирани 
и нехабилитирани преподаватели. 
 Катедрите трябва да обърнат сериозно внимание върху 
разработването на докторски дисертации от дългогодишни наши 
нехабилитирани преподаватели чрез научно и методично ръководство от 
страна на хабилитираните преподаватели. Това трябва да бъде основен 
приоритет в работата на ръководителите на катедри. 
 Пълноценно използваме знанията и опита на нашите учители и 
колеги, отдали целия си творчески живот за изграждането на едно 
модерно висше образование по строително инженерство.  
 
 7. Работа със студентите 
 
 Факултетът съществува като единно цяло от преподаватели, 
студенти и служители. Наша постоянна задача е да работим за 
студентите и със студентите. В това отношение трябва да се отбележи, 
че дейността на деканското ръководство и на СФ като цяло е насочена 
към: 

 Поддържане на постоянно сътрудничеството със студентите за по-
активното им участие в управлението на факултета; 

 Активна работа с цел да отговоряме на нуждите на нашите 
студенти сега, като ги подготвим във всички аспекти на 
професионалния живот и надградим у тях знания, умения и 
интереси, изпреварвайки времето и събитията в днешния 
динамичен свят; 

 Създаване и развитие на все по-добра среда за обучение, 
творческа работа и живот за студентите и докторантите на СФ;  

 Създаване и развитие на все по-сплотена интердисциплинарна 
студентска и преподавателска общност чрез различни форми на 
обучение, творческа работа, научни конференции, уъркшопове, 
съвместно участие в различни национални и международни 
проекти и програми, и др. на ниво СФ и подпомагане дейността на 
УАСГ в тази област; 



 
 

Отчетен доклад за дейността на Строителен факултет  
  

Февруари 2017 г. – Януари 2018 г. 

     43  

 Създаване на многофункционален студентски център на ниво СФ с 
цел оранизиране на по-добри условия за комуникация, обмен, 
съвместна работа, творчество, импровизирани срещи и лекции, 
изложби и презентации; 

 Подпомагане дейността на УАСГ за осигуряване на работни 
помещения в студентския град и в университета, където студентите 
биха могли да проявяват своята креативност и ефективност; 

 Разширяване възможностите за международна мобилност на 
студентите и докторантите на СФ, като се работи в посока на 
максимално съгласуване на учебните програми и планове с 
партньорските университети; 

 Осигуряване на непрекъснат достъп на студентите, 
специализантите и докторантите на СФ до най-успешните 
представители на строителния бизнес чрез седмични/месечни 
срещи с бизнеса и организиране на платени стажове в летните 
месеци по време на обучението на студентите; 

 Подпомагане дейността на кариерния център и подобряване на 
комуникацията му с управленските власти на СФ с цел осигуряване 
кариерното развитие на студентите и докторантите на СФ по време 
и след завършване на тяхното обучение, както и подпомагане 
възможностите за тяхната висококвалифицирана, 
конкурентноспособна професионална реализация; 

 Подпомагане дейността на студентския съвет като представителна 
организация на студентите и докторантите на СФ; 

 Подпомагане дейността на УАСГ за осигуряване на стипендии и 
допълнително финансиране за студенти, които са в неравностойно 
положение, както и за студенти с изключителни показатели на 
знания и креативност; 

 Разработване на единна система за регламентиране на условията 
за заверка на семестрите по отделните дисциплини, с дефинирани 
точни и ясни изисквания на ниво СФ и подпомагане дейността на 
УАСГ в тази област; 

 Усъвършенстване системата на административно обслужване на 
студентите и докторантите на СФ и подпомагане дейността на УАСГ 
в тази област. 
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Деканатът е място, където всички студенти са добре дошли. 
Деканското ръководство с голяма грижа и внимание се занимава с 
всички проблеми, възникнали при всеки студент. 
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