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0. Основни области на научните и приложните изследвания 
Научно-изследователската работа в пубикациите може да се систематизира в три 

основни направления: 

- критични анализи, сравнения и предложения за изменения и допълнения на  
действащите български норми за въздействията и за проектиране на бетонни и 
стоманобетонни конструкции: публикации от [1] до [5]; 

- теоретични проучвания, анализи и приложни уточнения  върху фермовите 
модели в европейския стандарт Еврокод 2 и съвременните теории на натиснатите 
полета за моделиране на носимоспособността на стоманобетонните елементи, 
подложени на срязване: публикации от [6] до [9]; 

- анализ, критика и предложения на усъвършенстване на съвременните 
приложните модели за носимоспособност и принципите за конструиране на областите 
от стомано-бетонни плочи и фундаменти, подложени на продънване: публикации [10], 
[11] и [12], както и монографичния труд “Продънване” (2011г.).  

 
І. Критика и предложения върху действащи български норми  
 
1. Георгиев, Ат., Последиците от чл.33 в новата Наредба №3 за “Основните 

положения за проектиране и за въздействията върху конструкциите” и 
предложения за изменения, Сп.”Строителство”, кн. 1, 2005. 

Анализиран е обхватът на действие и влиянието върху големината на 
въздействията на приетите нови и в по-широки граници стойности на коефициента за 
сигурност по предназначение γn. Установени са случаите, в които използването на 
стойности различни от γn =1 са изключително смущаващи – предварително напрягане, 
случайни и сеизмични въздействия. Доказано е неправилното разпространение на този 
коефициент “за сигурност” и върху експлоатационните гранични състояния, при което 
се проявява необяснима либералност (при γn =0,9) или консерватимност (при γn =1,1). 

Като приложен принос може да се дефинира обстоятелството, че във връзка с 
публикацията и последвалите многобройни обсъждания в МРРБ, с изменение на 
наредбата задължителното прилагане на коефициента γn се регламентира само за 
проверките на крайни гранични състояния (вж. приложена след публикацията извадка 
от ДВ, бр.33/15.04.2005г.).     

2. Георгиев, Ат,. Армировъчната стомана S500s-SD е европейско послание към 
строителните конструктори и предприемачи, В-к “Строителство Градът”, бр.36, 
септември 2006. 

В статията се прави анализ на характеристиките и целесъобразността от  
прилагането на новата (за онова време) обикновена армировка клас 500 на база на по-
високите изисквания за сигурност на строителните конструкции. С Наредба №3 от 
2005г. изчислителните стойности на въздействиета се завишиха с повече от 15-20% и 
използването на армировка с приблизително толкова по-висока якост е най-
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интелигентната реплика. Защото при такъв баланс се запазва обичайният разход, 
характерен клас за А-ІІІ при старите изисквания за сигурност, и при това без да се 
променя експлоатационното състояние на стоманобетонните елементи – напрежения в 
армировката, широчина на пуктатини, провисвания. Под формата на риторични въпроси 
се отхвърлят и притесненията за технологичните свойства на армировъчната стомана 
клас 500 – заваряемост и пластичност при огъване на студено. 

Днес авторът класира тази статия като “популярна публикация”, но с убеденост, че 
преди 5 години тя е имала и приложно значение.   

3. Георгиев, Ат., Продънване на стоманобетонни плочи – анализ и сравнение 
на модела в Eurocode 2 и в българските норми за проектиране, Сборник с доклади, 
Международна научна конференция, Варна, 12-14 септември 2008. 

Представят се анализите и сравненията на остарелите модели в българските норми 
за проектиране (НП) с тези от Еврокод 2 (ЕС2), свързани с носимоспособността на 
областите на продънване на безгредови стоманобетонни плочи. Подходът за сравнение 
е оригинален – проучва се варирането на коефициента α в НП, така че да се постигне 
сигурността в ЕС2. За случаите без напречна армировка се доказва, че нормираната 
стойност α=1,2 е неконсервативна, а хармонизиране с ЕС2 се постига при α=0,8÷1,0. За 
популярния в практиката случай на армиране с кобилици, сериозно критични са 
областите извън напречната армировка. Там носимоспособността на продънване в НП е 
надценена средно 2 пъти. Към тези изводи се обръща внимание и на още един 
смущаващ факт – НП регламентират модел за т.н. центрично продънване, тъй като той 
се отнася “за продънване от сили, които са равномерно разпределени върху ограничена 
площ” (цитат от чл.104, ал.1). В практиката такъв случай е рядко изключение. 

Като най-значим научен принос в публикацията може да се отбележи доказаното 
твърдение, че в модела от НП е пропусната редукцията на носещата способност на 
срязване на бетона, кагато критичните периметри (сечения) се отдалечават от опорната 
(товарната) площ. Въз основа на резултатите, обобщенията и заключенията в доклада 
беше подготвено и реализирано изменение на българските норми за проектиране на 
бетонни и стоманобетонни конструкции.      

4. Георгиев, Ат., Предложение за четири допълнения и едно изменение на 
Нормите за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, В-к 
“Строителство Градът”, бр.6, 11 февруари 2008. 

Предложенията обхващат широк спектър от проблеми в Нормите за проектиране – 
материалите (обикновен бетон и обикновена армировка), явлението продънване, 
конструирането, както и една досадна грешка. Допълнението за бетона е свързано с 
въвеждането на новия европейски стандарт БДС EN 206-1:2006. Вносът и започналото у 
нас регулярно производство на стомана клас В500, както и нейното стандартизиране 
(БДС 9252:2007), също са безспорни основания за допълнения в нормите. Тези стъпки 
са използвани като добра основа и за по-радикални допълнения. Към известните вече 
недостатъци на модела за продънване на плочи са систематизирани още смущаващи 
пречки при проектирането – липсата на процедура за изчисляване на огънати пръти 
(кобилици), недопускането им за етажни плочи (!), невъзможно строгите изискванията 
за разстоянията между напречните армировъчни елементи, каквито и да са те. 
Направена е оценка, че промяна на модела в съотвенствие със съвременните изисквания 
на практиката е трудна и нецесъобразна. Предложено е допълване на действащите 
норми, което дава възможност на сигурността срещу продънване да се проектира 
съгласно едропейския стандарт БДС EN1992-1-1 (Еврокод 2), като е представен  текст, 
който гарантира съгласуване на основните положения (ефектите от въздействията и 
характеристикиге на материали) в нормите и в стандарта.  С четвъртото предложение се 
регламентира един случай, който е от масовата практика – снаждане на надлъжна 
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армировка на вертикален стоманобетонен елемент в едно сечение. С предложеното 
изменение при изчисляване за откъсване всъщност се отсранява една наистина случайна 
грешка в редакцията на нормите от преди 20 години, която обаче не е в посока на 
сигурността. 

Въз основа на публикацията и последвалите публични дискусии и експертни 
съвети към МРРБ, с малки редакционни корекции всички предложения бяха приети през 
м.юни 2008г. и въведени като Изменение №5 на “Норми за проектиране на бетонни и 
стоманобетонни конструкции” ( вж. приложена след публикацията извадка от нормите).              

5. Георгиев, Ат. Еврокод 2 и българските норми за проектиране – 
оптимистичен сравнителен анализ (пленарен доклад), Сборник с доклади, 
Международна научна конференция, Варна, 9-11 септември 2010. 

Представени се анализи и сравнения на основните изисквания, принципите и 
правилата в Еврокод 2 (ЕС2) и в българските Норми за проектиране на стоманобетонни 
конструкции (НП). Установено е, че методът за проектиране (гранични състояния с 
частни коефициенти за сигурност), стойностите на въздействията (след въвеждане у нас 
на Наредба №3 от 2005г.), характеристиките на материалите (след въвеждане на 
Изменение №5 на НП през 2008г.), голяма част от моделите за изчисляване и за 
проверка на граничните състояния, както и принципите за конструиране в двата 
документа са хармонизирани с достатъчна за практиката степен. Това дава възможност 
най-добрите европейски практики, съдържащи се в ЕС2, да се прилагат преди системата 
Еврокод да е въведена формално като норма за проектиране в България. 

Едновременно с това е направен и критичен анализ на недостатъчно уточнени  
принципи в ЕС2. Например: предписва се класическото редуване на «пълни» и «празни» 
полета при определяне на гранични усилия в непрекъснати системи, без указания за 
случаите в които е допустимо единствено изследване от пълно разпределено 
натоварване; фиксирани са границите на конструиране на фермовия модел за 
носимоспособност при срязване, но правила или указания за избор на наклона на 
натисковите бетонни диагонали липсват. 

Авторът споделя становището, че претенциите на ЕС2 да обслужва едновременно и 
ежедневното проектиране и специалните конструктивни решения го правят труден за 
възприемане и поставят на изпитание дори подготвените проектанти-конструктори. 
Затова се препоръчва  проектът за национално приложение БДС EN1992-1-1/NA: 2007  
да се допълни, като се използват всички „вратички”, които допуска ЕС2. 

 
ІІ. Анализи и предложения върху фермовите модели в Еврокод 2 и 

теориите на натиснатите полета за срязване на стоманобетонните 
елементи  

6. Ангелов, Н., Ат. Георгиев, Пластичност на бетона в модела за срязване на 
греди в българските норми, Годишник на УАСГ, том XLIІ, св.VІ,  2005-2006. 

Представен е съвременен анализ на критерия за носимоспособност на елементи с 
напречна армировка в действащите норми за проектиране на стоманобетонни 
конструкции. Установено е, че той е въведен у нас в първите норми по метода на 
гранични състояния от 1957г., а в следващите редакции (от 1968г., 1980г., 1988г. и 
1993г.) моделът се повтаря, като само един коефициент се пременя в границите от 1,2 
до 2,0. Понастоящем състоянието съответства на модела от 1980г. Анализите са 
проведени чрез оригинално привеждане на нормирания блоков модел към модифициран 
фермов.За сравненията е използван граничният модел с изпълнени критерии за 
пластичност и за напречната армировка и за бетона, при който съгласно т.н. 
“статическата теорема” се изчислява най-голяма носимоспособност. Установено е 
тотално разминаване в предпоставките за двете основни проверки – достатъчност на 
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напречното сечение се доказва при либерален избор на постоянен ъгъл θ=450 на наклона 
на бетонните диагонали, а изчисляването на напречната армировка е с ъгъл с опасно 
ниски стойности в интервала θ=130÷300. Доказано е, че ако тези стойности се приложат 
и за бетонните диагонали (т.е. хармонизиране на модела), в много случаи косите 
напрежения на натиск в тях превишават критериите за пласточност. Препоръчано е 
радикално изменение на модела в действащите норми за проектиране на 
стоманобетонни конструкции.  

Като научен принос може да се определи използването на фермовата аналогия за 
анализ на блоковия модел в нормите.    

7. Ггеориев, Ат., Уточняване на изчислителния фермов модел за срязване в 
БДС EN 1992-1-1:2005 (Еврокод 2), Сборник с доклади, Международна научна 
конференция, Варна, 9-11 септември 2010. 

В статията се представят анализите и доказателствата за избор на по-висока 
стойност на минималната напречна армировка за стоманобетонни греди, отколкото 
тази, препоръчана в Езрокод 2. Използвано е условие с ясен физически смисъл – преход 
на областта на срязване от ненапукан стадий І в стадий ІІ. Определената минимална 
армировка съответства на традиционните изсквания на българските норми и е залегнала 
като изискване в проекта за Национално приложение БДС EN 1992-1-1/NA:2007. 
Изведено е и хармонизирано с основните изисквания на Еврокод 2 условие за 
еднозначен избор на наклон на натисковите бетонни диагонали във фермовия модел за 
носимоспособност на срязване. Условията за минимална напречна армировка и за 
минимален ъгъл на натисковите диагонали на фермовия модел са напълно 
хармонизирани. Анализиран е и критерият за пластичност на бетонните диагонали като 
условие за дефиниране на граничен фермов модел с най-малка напречна армировка по 
изчисление. Отбелязано е, че такъв избор е формално допустим, но предопределя 
висока степен на преразпределение на главните напрежения в стеблата на гредите, по-
голям допълнителен онъп в надлъжната армировка и редуцирана пукнатиноустойчивост 
на елементите. 

С приложно значение са предложенията за диференциран избор на фермов модел за 
трите основни групи елементи от практиката, подложени съответно на огъване, на 
нецентричен натиск и на нецентричен опън.      

 
8. Георгиев, Ат., Регулярните полета в моделите за носимоспособност в 

Еврокод 2, Сборник с доклади, Пета международна научна конференция, Варна, 8-
10 юни 2011. 

Представено е определяне и систематизиране на едномерните (1D) и двумерните 
(2D) стоманобетонни полета на напреженията и на деформациите, които всъщност 
дефинират базовите (основните) модели за носимоспособност на елементите в 
съвременните кодове за проектиране. Обикновено те присъстват в неявен вид и тяхното 
«разгадаване» е изключително полезно, дори и само от методическа гледна точка.  
Установено е, че развитието на моделите зависи от точността на отчитане на  условията 
за съвместимост на деформациите. Разгледани са по-сложните 2D-полета за 
носимоспособност при срязване на регулярните области от стоманобетонни елементи. В 
ModelCode 2010 вече е предложен набор от нива на осигуряване срещу срязване, като 
при най-високото директно участват и надлъжните деформации в елемента. 
Тенденцията е освен при автоматизирано решаване на сложни задачи, полетата на 
напреженията и на деформациите да излязат на “светло” като приложни макромодери. 

Дефинирана е една сериозна рерспектива за приложението на регулярните полета -  
параметрите в краищата им са изключително ценни гранични условия за дефиниране на 
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дискретните прътови модели за носимоспособност на съседните нерегулярни D-области 
(възлите и чупките между елементите и области около концентрирани сили).   

9. Велинов, К. Ат. Георгиев, Носимоспособност на срязване на области от 
стоманобетонни елементи без нормални пукнатини, Сборник с доклади, Пета 
международна научна конференция, Варна, 8-10 юни 2011. 

Разгледани са предварително напрегнати плочи и греди и нецентрично натиснати 
колони, които демонстрират специфично поведение при срязване в крайно гранично 
състояние, ако в тях не се образуват нормални пукнатини. В тези случаи разрушаването 
настъпва от срязване вследствие диягонален опън. Представени са анализи за 
направленията на главните напрежения и оценки на данните в Еврокод 2 ,  в Модел Код  
90 и в Модел Код 2010. Предложен е модел на  “следящ натисков диагонал” в област от 
колона без нормални пукнатини и са изведени критерий за възможната му поява в 
границите на област без нормални пукнатини. Независимо от вида на доминиращото 
напрегнато състояние (огъване или натиск), в колоните неизбежно се установяват 
такива области, които са подложени предимно на натиск и срязване. Те се нуждаят от 
предложеното специално представяне, което трябва да е част от общия реалистичен 
модел за крайно гранично състояние на колоните като обособени елементи. Предлага се 
фермовата аналогия в областите с нормални пукнатини да се съгласува и модифицира с 
помощта на “следящия диагонал” в ненапуканите области.      

ІІІ. Носимоспособност и конструиране на областите от стомано-
бетонни плочи и фундаменти, подложени на продънване 

10. Георгиев, Ат., Съвременно осигуряване на безгредовите стоманобетонни 
плочи срещу продънване, Сп.”Строителство”, кн. 5, 2005. 

В статията за пръв път се анализира окончателният модел в Еврокод 2  за проверка 
на областите от плочи, подложени на продънване. Има се предвид фактът, че през 
последните 15 години бяха предлагани и тествани различни модели, докато се 
възприеме този от ModelCode 90 като общо приложим и хармонизиран с този за 
равнинно срязване. Обоснована е причината за избор на отдалечен и условно критичен 
периметър на продънване  -  с този „трик” се минимизира влиянието на формата и на 
размерите на опорната (товарната) площ. Напомня се, че точно пренебрегването на тези 
параметри на колоните в действащите български норми за проектиране е опасно 
неконсервативно. Въведени са правилата за конструиране на напречната армировка, 
като особено ценни са тези за огънатите пръти (кобилиците), които в нашите норми не 
се допускат (!) за областите на продънване на безгредови етажни плочи. Представени са 
основните правила за прилагане на непопулярните у нас дюбели с глави като най-
ефективни напречни армировъчни елементи. 

Специално е анализирана ролята на долната армировка, която трябва да преминава 
като непрекъсната или да се закотвя в колоните. В допълнение към конструктивните 
препоръки в Еврокод 2, в статията е предложен модел за изчисляване на тази 
армировка, заимстван от американския код ACI-318. 

11. Георгиев, Ат., Усилване на на областите от безгредови плочи, подложени 
на продънване – техники и проблеми на проектирането, Годишник на УАСГ, том 
XLІV, св.VІ,  2009. 

Представени са приложните техники за усилване на областите от стоманобетонни 
плочи, подложени на продънване. Разгледани са традиционните методи на увеличаване 
на критичните периметри чрез изграждане на нови капители под плочата около 
колоните – стоманобетонни и стоманени. Специално е анализиран методът с външно 
залепени платна и ламели от въглеродни нишки. Изведен е критерий за максимално 
(гранично)  увеличаване на носимоспособността на продънване, при който се гарантира 
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поне минимален капацитет на ротация на сеченията от плочите около колоните. 
Предложени са аналогии за прилагане на стандартизираните в Еврокод 2 условия за 
достигане на крайно гранично състояние. 

Представен е и оригинален комбиниран метод за усилване на критичните области 
от плочите с недостатъчна носимоспособност на продънване - усилването на опънните 
зони от плочите около колоните с надлъжни външно залепени платна и ламели от 
въглеродни нишки в две ортогонални направления се комбинира с усилване за срязване 
чрез болтове (шпилки), монтирани през допълнителни отвори в плочата. В тези случаи 
детайлното проучване (сканиране) на фактическото конструиране на надлъжните 
армировки в областта на продънване е съществено за установяване на възможностите за 
разполагане на напречната армировка. Представени са детайли от изпълнени усилвания 
на безгредови плочи по проекти на автора.   

12. Георгиев, Ат., Едно неадекватно правило в европейския стандарт за 
проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции Еврокод 2, В-к 
“Строителство Градът”, бр.36, 3 октомври 2011. 

Обсъжда се проблемът с определянето и конструирането на напречната армировка, 
когато е необходима по изчисление и е прието тя да се разполага в ортогонални ивици 
около колоните в областите на продънване на безгредови плочи. Такова армиране не е 
концентрично, но е симетрично и е с безспорни технологични предимства, особено ако 
армировката е от стремена. Коментират се установените от автора категорични 
несъответствия и пропуски за този приложен случай в окончателната версия на Еврокод 
2, които естествено са пренесени и в стандарта БДС EN 1992-1-1. Поради този гаф не е 
възможно да се изчисли необходимата напречна армировка, както и да се определи 
размерът на областта в която тя трябва да се разположи. Причината е във фиксирания 
по дължина периметър на работа на бетона на сразване, който не зависи от 
разстоянието му до колоната.    

Предлага се решение на проблема чрез въвеждане на обосновано дефинирани  
„неефективни сектори от плочата”, които по смисъл и действие са аналогични на 
случаите на плочи с отвори. Като условие за еднозначно дефиниране на тези сектори се 
използва нормираното в Еврокод 2 изискване за максимално тангенциално разстояние 
между клоновете на напречната армировка в областта, ограничена от основния 
контролен периметър u1.      

 
София, 13.10.2011г.       

 
Съставил: 

(доц. д-р инж. Атанас Георгиев)  


