
РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р инж. Росица Ганчева Ганчева 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

научна специалност Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции) в катедра 

„Масивни конструкции” на УАСГ 
 

 В конкурса за заемане на академичната длъжност „професор”, обявен в Държавен 

вестник бр. 54/15.07.2011 г. и в интернет страницата на УАСГ за нуждите на катедра 

„Масивни конструкции” към Строителния факултет като кандидат участва д-р инж. Атанас 

Андонов Георгиев, доцент в катедра „Масивни конструкции” на УАСГ. 
 

 1. Кратки биографични данни 

 Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор” доц. д-р инж. Атанас 

Андонов Георгиев е роден на 06.01.1954 г в гр. Сливен. След завършване на средното си 

образование през 1971 г. постъпва като студент по специалността ПГС (сега ССС – 

Строителство на сгради и съоръжения) във ВИАС (сега УАСГ). Завършва висшето си 

образование през 1976 г. с висок успех, след което провежда едногодишна следдипломна 

специализация по приложна математика в ЦПМ при ВМЕИ-София. През 1978 г. доц. 

Георгиев постъпва на работа в КИПП „Инжстрой”, където до 1984 г. работи като проектант, 

а след това до 1988 г. – като ръководител група „Инженерни съоръжения”. През този период 

провежда четиримесечна специализация по проектиране на едроразмерна кофражна техника 

във фирма „НОЕ – кофражна техника” в Зюсен, ФРГермания и тримесечна специализация по 

подпорни скелета и кофражна техника във фирма „Пайнер” АГ, Пайне, ФРГермания. През 

1988 г. след спечелване на конкурс постъпва като асистент в кат. „Масивни конструкции”, 

след което през 1989 г. става старши асистент, през 1990 г. – главен асистент и през 2005 г. – 

доцент. През 2002 г. защитава успешно докторска дисертация по научната специалност 

„Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции)” на тема „Моделиране и носеща 

способност на В-областите на стоманобетонни елементи”. През периода (1996-1997) г. 

провежда специализация по „Реконструкция и модернизация (саниране) на сгради” към 

Европейски институт за следдипломно обучение на инженери (ЕИПОС) при Техническия 

университет в Дрезден, Германия, откъдето получава сертификат. 

 Доц. Георгиев владее немски език много добре, руски – добре и английски – средно. 

Освен това има и добра компютърна грамотност – работи с различни системи за 

конструктивно и числено моделиране, програмата Microsoft Office и графични програми. 

 От 2004 г. доц. Георгиев е член на камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране. Той притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност и за 

упражняване на технически контрол. Също така, от 2004 г. е член на Международен комитет 

за паметници и забележителни места (ICOMOC). 
 

 2. Общо описание на представените материали 

 Кандидатът доц. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев участва в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „професор” общо с 15 заглавия, които включват 1 монография,, 

учебни помагала – 2 бр., статии в национални списания – 4 бр. (сп. „Строителство – 2 бр. и в-

к „Строителство Градът” – 2 бр.), доклади в трудове на международни научни конференции 

в България – 5 бр., от които един е пленарен, доклади в научни трудове на университети 

(Годишник на УАСГ) – 2 бр. и една популярна публикация във в-к „Строителство Градът”. 

 Всичките трудове на доц. Георгиев са написани на български език. Дванадесет от тях 

са самостоятелни и три – колективни, като 2 бр. са с един съавтор и 1 бр. – с двама съавтори. 

 След внимателен прочит на представените за участие в конкурса трудове установих, 

че труд № 12 се съдържа в монографията, озаглавена „Продънване”, в резултат на което за 

рецензиране остават 14 заглавия, публикувани след присъждането на научното звание 

„доцент”. 
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 3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

 Доц. Атанас Георгиев има цитирани 3 труда, 2 от които са самостоятелни и 1 е в 

съавторство. Два от трудовете са цитирани повече от един път, така че общият брой на 

цитиранията е 11, като 2 от тях са от чужди автори и 9 – от български. 

 4. Обща характеристика на дейността на кандидата за заемане на академичната 

длъжност „професор” 

 4.1. Учебно-педагогическа дейност 

 Доц. Атанас Георгиев има 23 годишен стаж като преподавател в катедра „Масивни 

конструкции” на УАСГ, където първоначално участва в ръководството на курсовото 

проектиране по дисциплините в катедрата. От 2003 г. чете лекции на специалността ССС по 

дисциплината „Специални стоманобетонни конструкции” и по избираемата дисциплина 

„Въпроси по стоманобетон съгласно европейските норми ЕС2”, за която е съставил учебната 

програма, а от 2004 г. и по „Стоманобетонни мостове”. 

 Доц. Георгиев ръководи и дипломното проектиране на дипломанти (повече от 60) от 

специалността ССС, както и на чуждестранни дипломанти по програмата ERASMUS. Също 

така той рецензира дипломни проекти на дипломанти от Строителния факултет, като 

изготвените от него рецензии са над 20. 

 През периода 2005-2011 г. по покана на регионалните КИИП доц. Георгиев участва в 

17 курса в София и страната, където изнася лекции на инженери от практиката по проблеми, 

свързани с приложението на Еврокод 2 (ЕС2) в проектирането, като с това допринася за 

повишаване на знанията и квалификацията на инженерната колегия в България. 

 Доц. Георгиев е ръководител на 2 докторанти, 1 от които успешно е защитил 

докторската си дисертация, а другият е в процес на разработка на дисертационния си труд. 

 4.2. Научна и научно-приложна дейност 

 Научната тематика, която доминира в представените ми за рецензиране трудове е в 

областта на теорията на стоманобетона и усъвършенстване на нормативната база за 

проектиране на стоманобетонни конструкции. Проблематиката в публикациите може да бъде 

обобщена и причислена към следните тематични направления: 

 4.2.1. Анализи, сравнения и предложения за изменение и допълнение на 

действащите български норми за въздействията и за проектиране на бетонни и 

стоманобетонни конструкции – трудове №№ 1,2,3,4 и 5 

 В труд № 1 е анализиран представеният в Наредба № 04/3 коефициент за сигурност по 

предназначение γn . Установени са случаите, при които използването на различни от 1,0 

стойности на γn  за крайните гранични състояния са неприемливи и е доказано 

необоснованото прилагане на γn  при експлоатационните гранични състояния. 

 Като научно-приложен принос в този труд може да се посочи обоснованата препоръка 

γn  да се прилага задължително само за проверките на крайните гранични състояния. Тази 

препоръка е отразена в изменението на Наредба № 04/3 от 16.04.2005 г. 

 В трудове №№ 3 и 4 въз основа на сравнителен анализ на някои от изискванията на 

„Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (НПБСК)” и съответните 

им правила от ЕС2 са направени предложения за допълнение и изменение на чл. 

36,50,104,105 и 200 от НПБСК. Допълненията в чл. 36 и 59 са свързани с въвеждането на 

новите европейски стандарти за материалите – за бетона БДС EN206-1:2006 и за 

армировъчната стомана БДС 9252:2007. 

 Въз основа на задълбочен анализ в горните трудове са посочени редица недостатъци 

на изчислителния модел за продънване от чл. 104 на НПБСК. В резултат на това е 

предложено допълнение към този член, което дава възможност стоманобетонните 

конструкции да се осигуряват срещу продънване в съответствие с ЕС2. 

 Предложеното изменение в чл. 105 отстранява наличието на грешка във формула 

(105), която в този си вид дава недостоверни, при това не в посока на сигурността резултати. 
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 С предложеното допълнение на член 200, което също се основава на ЕС2, се дава 

възможност за осъществяване на надеждно снаждане чрез застъпване на надлъжната 

армировка на монолитни вертикални стоманобетонни елементи при използване на пълната 

стойност на изчислителното й съпротивление. С това допълнение на НПБСК се дава 

възможност за по-удобен и в същото време достатъчно сигурен начин на конструиране на 

такива елементи при неизбежното им по етажи изпълнение. Трябва да се отбележи, че 

направените предложения за допълнение и изменение на посочените по-горе членове са 

въведени като Изменение № 08/5 НПБСК. 

 Приносите в трудове №№ 3 и 4 оценявам като научно-приложни и те се състоят в 

осъвременяване на нормите за проектиране чрез алтернативни решения за изчисляване и 

конструиране на критични области от стоманобетонните елементи, които се срещат много 

често в практиката. Тъй като тези решения са в съответствие с европейските стандарти чрез 
тях се осъществява и стъпка към хармонизиране на нашата нормативна база с европейската. 

 Труд № 5 е един от пленарните доклади на международната научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на еврокодовете”, 

състояла се на 9-11 септември 2010 г. във ВСУ „Черноризец Храбър” във Варна. В него са 

представени анализи и сравнения на основните принципи и правила на ЕС2 с изискванията 

на българските НПБСК. Установено е, че с въвеждането на Наредба № 04/3 и Изменение № 

08/5 на НПБСК са направени първите стъпки в хармонизирането на двата нормативни 

документа. Едновременно с това е направен и критичен анализ на редица недостатъчно 

изяснени принципи в ЕС2. Напълно споделям становището на автора, че претенциите на ЕС2 

да обслужва едновременно масовото проектиране и специалните конструктивни решения го 

правят труден за възприемане и поставят на изпитание дори добре подготвените проектанти. 

 Приносите в този труд имат научно-приложен характер и се състоят в посочените 

недостатъци на ЕС2 и препоръката за тяхното отстраняване при изготвянето на 

националното приложение към него. 

 Труд № 2 е популярна публикация имаща за цел да запознае читателя с 

характеристиките и целесъобразността от прилагането при проектирането на армировъчната 

стомана S500s-SD, като се посочва, че тази армировъчна стомана се препоръчва в ЕС2, а 

също така от 2007 г. се произвежда и в нашата страна – „Стомана индъстри”АД – гр. Перник.  

 4.2.2. Теоретични проучвания, анализи и приложени уточнения на фермовите 

модели в ЕС2 и съвременните теории на натиснатите полета за моделиране на 

носещата способност на стоманобетонните елементи, подложени на срязване – трудове 

№№ 6,7,8 и 9 

 В труд № 6 са представени сравнения между класическия фермов модел на теорията 

на пластичността и блоковия модел за срязване на греди в българските НПБСК. Анализите са 

проведени чрез привеждане на нормирания в НПБСК блоков модел към модифициран 

фермов. За сравненията е използван граничният модел с изпълнени критерии за пластичност 

както за напречната армировка, така и за бетона, при което се получава максималната 

носеща способност на елемента на срязване. Установено е, че в НПБСК съществува сериозно 

разминаване в предпоставките при двете основни проверки – достатъчност на сечението и 

изчисляване на напречната армировка, което не дава възможност за адекватно привеждане на 

блоковия модел към фермов. Въз основа на горното заключение и на сравненията с данни от 

проведен през 1971 г. в УАСГ експеримент, в статията се препоръчва радикално изменение 

на модела от НПБСК. 

 Основният принос в този труд е с научно-приложен характер и се състои в доказаните 

несъвършенства на българските НПБСК при осигуряване на стоманобетонните елементи по 

наклонени сечения и препоръките за тяхното изменение. 

 Труд № 7 е посветен на уточняване на представените в ЕС2 изчислителен фермов 

модел за срязване на стоманобетонни елементи, подложени на огъване, нецентричен натиск 

и нецентричен опън. В публикацията са представени анализите и доказателствата, въз основа 
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на които се препоръчва да се приеме по-висока стойност на минималната напречна 

армировка за стоманобетонни греди, отколкото препоръчаната в ЕС2. В съответствие с 

основните изисквания на ЕС2 е изведено и условие за еднозначен избор на наклона на 

натиснатите бетонни диагонали. Също така се анализира и критерият за пластичност на 

бетонните диагонали като условие за дефиниране на граничен фермов модел с най-малка 

напречна армировка по изчисление. 

 Приносите в този труд са научно-приложни и се изразяват в усъвършенстването на 

представения в ЕС2 фермов модел за срязване, както и в предложенията за диференциран 

избор на този модел в зависимост от напрегнатото състояние на елемента. Важно е да се 

отбележи, че постиженията в публикацията са включени в Националното приложение към 

ЕС2. 

 В труд № 8 е представен подход за определяне и систематизиране на едномерните 

(1D) и двумерните (2D) полета на напреженията и деформациите, които дефинират 

основните модели за носеща способност на стоманобетонните елементи в съвременните 

норми за проектиране. Разгледани са главно 2D – полетата за носеща способност при 

срязване и усукване на регулярните области от тези елементи. Посочено е, че освен при 

автоматизирано решаване на сложни задачи, регулярните полета на напреженията и 

деформациите могат да се прилагат и като приложни макромодели, параметрите в краищата 

на които се използват като гранични условия при дефинирането на дискретните прътови 

модели за носеща способност на съседните нерегулярни D – области, каквито са възлите и 

чупките между елементите както и областите около концентрирани сили. 

 Приносите в този труд са с научно-приложен характер и се състоят в предложения 

подход за моделиране на носещата способност на стоманобетонните елементи чрез 

разглеждане на критични области (полета), който съответства най-адекватно на 

действителното им поведение и използването на параметрите на регулярните полета за 

формирането на прътови модели в съседните нерегулярни D – области. 

 В труд № 9 са разгледани случаи на срязване на области от стоманобетонни елементи, 

в които не се образуват нормални пукнатини. Крайното гранично състояние при такива 

елементи се характеризира с разрушение от срязване вследствие на диагоналния опън. За 

областта от колона без нормални пукнатини е предложен модел на „следящ натисков 

диагонал” и са изведени критерии за възможната му поява и за неговото поведение. Освен 

това, се предлага фермовата аналогия в областите с нормални пукнатини да се съгласува и 

модифицира с помощта на „следящия диагонал” в ненапуканите области. 

 Основният принос в този труд оценявам като научно-приложен и считам, че се състои 

в предложения модел за изследване на крайно гранично състояние на колони, включващ 

участъци с и без пукнатини. 

 4.2.3. Носеща способност и конструиране на областите от стоманобетонни плочи 

и фундаменти, подложени на продънване – трудове №№ 10,11,12 и монографията, 

озаглавена „Продънване” 

 В горните трудове се разглеждат проблеми, свързани с осигуряването на 

стоманобетонни етажни и фундаментни плочи както и на единични фундаменти на 

продънване. Анализирани са различни изчислителни модели като основно е разгледан 

приетият в ЕС2 модел, който е хармонизиран с модела за равнинно срязване. 

 В труд № 10 е обоснована необходимостта от определяне на условно критичен 

периметър на продънване, чрез който влиянието на формата и размерите на опорната 

(товарната) площ се свежда до минимум. Обърнато е внимание, че пренебрегването на тези 

параметри на колоните в НПБСК води до решения, които не са в посока на сигурността. 

Разгледани са правилата за конструиране на различна по вид напречна армировка в зоната на 

продънване – стремена, кобилици и дюбели с глави, като изясняването на последните два 

случая е особено важно, тъй като армиране с кобилици съгласно НПБСК не се предвижда и 

прилагането на дюбели с глави в нашата практика е непопулярно и малко известно. Освен 
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това специално е анализирана ролята на долната армировка, която преминава като 

непрекъсната или се закотвя в колоните. В резултат на този анализ в допълнение на 

конструктивните правила в ЕС2 е предложен модел за изчисляване на тази армировка, който 

е заимстван от американския код АСІ-318. 

 Приносите в този труд са научно-приложни и се състоят в анализа на недостатъците 

на българските НПБСК и ЕС2 и направените предложения за допълнения към тях. 

 В труд № 11 са представени различни техники за усилване на областите от етажни 

стоманобетонни плочи, подложени на продънване. Разгледани са традиционните техники за 

увеличаване на критичните периметри чрез стоманобетонни или стоманени капители, както 

и съвременният метод с външно залепени платна и ламели от въглеродни нишки. Освен това 

е представен и комбиниран метод за усилване на критичните области, при който усилването 

на опънните зони от плочите около колоните посредством разположени в две ортогонални 

направления надлъжно залепени платна и ламели от въглеродни нишки е съчетано с 

усилване за срязване чрез болтове (шпилки). 

 Приносите в този труд оценявам като научно-приложни и те се състоят в 

сравнителния анализ между познати техники за усилване на стоманобетонни плочи с 

недостатъчна носеща способност на продънване, както и в изведения критерий за граничната 

носеща способност на продънване на усилени чрез залепени платна и ламели от въглеродни 

нишки плочи, чрез който се гарантира минимален ротационен капацитет на сеченията от 

плочите около колоните. 

 В труд № 12 се обсъжда проблемът, свързан с определянето и конструирането на 

напречната армировка за продънване, когато тя е необходима по изчисление и е разположена 

в ортогонални ивици около колоните, като се коментират установените за този случай 

несъответствия и пропуски в ЕС2. Тъй като предложението за отстраняване на 

констатираните пропуски подробно е разгледано и подкрепено с числени примери в 

монографията „Продънване” тук не се рецензира. 

 Обект на монографията, озаглавена „Продънване” е явлението продънване на 

стоманобетонни плочи и фундаменти, дефинирано с предпоставките и принципите на ЕС2. 

Целта на представените научни изследвания, анализи, коментари, критики и числени 

интерпретации е да се подпомогне разбирането на теоретичната основа и обхвата на 

действие на изчислителните модели и проверки, които се изискват от ЕС2. 

 В глава 1 на монографията са анализирани условията за носеща способност на 

области от елементи, подложени на равнинно срязване. Направени са препоръки за приемане 

на някои параметри, които не се съдържат в ЕС2, но не противоречат на неговите принципи. 

Коментариите и числените примери в тази глава дават теоретичната основа на прехода от 

равнинно срязване към продънване. 

 В глава 2 са анализирани изчислителни модели за определяне на носещата способност 

на продънване. Изяснен е изборът на контролните и критичните сечения, обобщени са 

принципите на конструиране на напречната армировка, дефинирани са критерии за 

разпознаване на концентричното, центричното и нецентричното поведение. Освен приетото 

като база за сравнение регулярно поведение при вътрешни колони, са представени 

особеностите на напрегнатото състояние на стоманобетонните плочи и при крайни и ъглови 

опори. Предложено е по-точно от представеното в ЕС2 решение за случай на симетрично, но 

неравномерно напречно армиране около колоните. 

 Глава 3 е посветена на особеностите при изчисляването и конструирането на 

областите на продънване на безгредовите етажни стоманобетонни плочи – избор на 

дебелина, определяне на продънващата сила, оценка на периметрите на контролните сечения 

при колони и стени, ефективност и конструиране на напречната армировка, конструиране на 

капители и удебеления на плочите, изчислителни проверки. Анализите и препоръките са 

подкрепени с числени примери, чрез които се изяснява приложението на представените 

изчислителни процедури. 
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 В глава 4 са показани особеностите при продънването на фундаментни плочи. В 

допълнение към предпоставките на ЕС2 е обосновано конструирането на еластично-

пластичен модел на гранично срязване на бетона при нецентрично продънване на 

фундаментни плочи под стени. Разгледани са числени примери на случаи от практиката. 

 Приносите на изследванията в монографията оценявам като научно-приложни и те 

могат да се обобщят както следва: 

− изясняване на теоретичната основа, върху която са изградени принципите и правилата на 

ЕС2 за осигуряване на стоманобетонните етажни и фундаментни плочи и единичните 

фундаменти на продънване; 

− допълнение на ЕС2 с нови критерии и процедури, които разширяват обхвата на действие 

и доуточняват принципите и правилата му. 

 4.2.4. Учебни помагала – 2 броя 

 Представените ми за рецензиране учебни помагала представляват лекционни курсове, 

както следва: 

− Електронно издание по дисциплината „Специални стоманобетонни конструкции”, 

публикувано на интернет страницата на автора в УАСГ. Това издание е изготвено въз 

основа на одобрена от МОНС учебна програма и е предназначено главно за обучение на 

студентите от специалността ССС в УАСГ, но може да служи и на инженерите от 

практиката при проектирането на специални равнинни и тънкостенни пространствени 

конструкции както и на конструкциите на съоръжения като кръгли и правоъгълни 

резервоари, силози, бункери, комини, подпорни стени и плувни басейни и т.н.; 

− Лекционен материал по ЕС2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 

Част 1-1: Общи правила и правила за сгради. Този лекционен материал е изготвен във 

връзка с организираните от Регионалните колегии на КИИП курсове за повишаване на 

квалификацията на инженерите-конструктори с пълна проектантска правоспособност 

чрез запознаване с европейските стандарти за проектиране. Записките с лекционния 

материал се актуализират за всеки курс и се издават и разпространяват от съответните 

регионални КИИП, като за периода 2005-2011 г. са проведени 17 курса в различни 

градове на страната. В този лекционен материал доц. Ат. Георгиев е разработил 

самостоятелно частите за носеща способност на областите с действие на напречни сили и 

за дълготрайност и конструиране на стоманобетонните елементи. 

 Считам, че горните трудове имат методологична стойност, тъй като подпомагат 

учебния процес и способстват за усвояването на материала, включен за обучението на 

студенти, специализанти и докторанти по строително инженерство, но те имат значение и за 

повишаване на квалификацията на инженерната колегия в страната. 
 

 4.3. Внедрителска дейност 

 Част от научните постижения на доц. Ат. Георгиев е включена в нормативните 

документи за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции както следва: 

− труд № 1 в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 04/3 за основните 

положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях 

− трудове №№ 3 и 4 в Изменение № 08/5 на „Норми за проектиране на бетонни и 

стоманобетонни конструкции”; 

− Труд № 7 в Националното приложение към ЕС2. 
 

 4.4. Приноси 

 След основно запознаване с творчеството на доц. Георгиев и направения в т. 4.2 

подробен анализ на научната и научно-приложната му дейност, считам че основните му 

постижения имат научно-приложен характер и могат да се обобщят както следва: 

− Осъвременяване на „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” 

чрез алтернативни решения за изчисляване и конструиране на критични области от 

стоманобетонни елементи и тяхното хармонизиране с европейските стандарти; 
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− Усъвършенстване на фермовите модели в ЕС2 и съвременните теории на натиснатите 

полета за моделиране на носещата способност на срязване на стоманобетонните 

елементи; 

− Препоръки за изчисляване и конструиране на областите на продънване на безгредови 

етажни и фундаментни плочи и фундаменти, чрез които се допълват и отстраняват 

несъответствията и пропуските в българските НПБСК и ЕС2. 
 

 4.5. Други дейности 

 Доц. Ат. Георгиев е участвал в разработването на 2 научноизследователски проекта по 

договори с УАСГ. 

 Освен учебно-педагогическа и научноизследователска дейност доц. Георгиев 

извършва и проектантска и консултантска дейност. Той е автор на над 60 конструктивни 

проекта, упражнявал е технически контрол по част конструктивна на много проекти, а също 

така е участвал в изготвянето на експертизи на конструкциите на сгради и съоръжения. 

 Бил е главен консултант по офериране на проекти за Германия на фирмите „ТИЕ”-

София, „Софстройпродукт” и „Трима-3” ООД-София. 

 От 2003 г. доц. Георгиев е член на работната група по ЕС2 към Технически комитет 

56 при БИС, а от 2006 г. – неин ръководител. 

 5. Оценка на личния принос на кандидата 

 Болшинството (12 бр.) от научните трудове на кандидата за заемане на академичната 

длъжност “професор” са самостоятелни и само 3 в съавторство, като за лекционния материал 

по ЕС2 точно е указано кои части са разработени от него. Тъй като за останалите 2 

колективни публикации не са ми представени документи за процентното участие на доц. 

Георгиев в тях, приемам, че то е равностойно с това на другите автори. 

 6. Критични бележки 

 Към рецензираните научни трудове имам следните забележки: 

− Считам, че не е правилно осигуряването на стоманобетонните плочи на продънване с 

кобилици в трудове №№ 3 и 10 и в монографията „Продънване” да се квалифицира като 

традиционно за нашата практика при положение, че в НПБСК липсва процедура за 

изчисляване на кобилиците и в конструктивните изисквания се отхвърля възможността за 

прилагането им. Използването на този начин на конструиране у нас би трябвало да се 

разглежда по-скоро като нарушение на НПБСК, а не като традиция, независимо от това, 

че според мен най-точното определение за неговата липса в НПБСК е пропуск; 

− Не е вярно твърдението в труд № 4, че ЕС2 заедно с цялата фамилия европейски 

стандарти ще започне да действа от 2010 г., както и това в труд № 5, че от началото на 

2011 г. конструктивните Еврокодове ще бъдат въведени у нас като норми за проектиране. 

Сега вече сме почти 2012 г. и Еврокодовете все още не са влезли в сила като 

задължителни; 

− В труд № 5 се твърди, че Наредба № 04/3 може да се разглежда като начало на 

неформалното въвеждане на европейските стандарти в строителната теория и практика у 

нас. Не споделям това мнение на автора и считам, че тази Наредба трябва да се разглежда 

по-скоро като първа, сериозна стъпка към хармонизиране на българската нормативна база 

с европейската, но само в онези й части, в които съществува пълно съответствие; 

− В труд № 5 е отбелязано, че граничните провисвания в ЕС2 и българските норми са 

еднакви и равни на 1/250l. Това е вярно само отчасти, тъй като в ЕС2 представените 

препоръчителни стройности на елементите (плочи и греди), при които не е необходима 

проверка на провисванията чрез изчисления, са определени за гранично провисване 

1/500l; 

− Научноизследователската дейност на кандидата за „професор” е насочена главно към 

осъвременяване на българските НПБСК и хармонизирането им с европейските стандарти, 

както и към усъвършенстването на изчислителните модели и процедури от ЕС2. Колкото 
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и важно да е решаването на тези проблеми за нашата страна считам, че доц. Георгиев 

трябва да провежда и изследователска дейност, резултатите от която да са безусловен 

личен негов теоретичен, потвърден с експериментални данни принос; 

− Препоръчвам на доц. Георгиев да обърне по-сериозно внимание на популяризирането на 

научната си продукция, тъй като по моя преценка тя заслужава да бъде публикувана в по-

значими български, а като се има предвид тематиката (ЕС2) и в европейски издания и 

представена на по-престижни научни форуми у нас и в чужбина. 

 Искам да подчертая, че цялостното ми впечатление от научното творчество на доц. 

Георгиев е положително и приемам всички приноси съгласно представената ми справка. 

Направените по-горе забележки нямат за цел да омаловажат неговите постижения, които 

имат главно научно-приложен характер и трябва да се възприемат по-скоро като препоръка 

за бъдещата му работа. 

 7. Лични впечатления 

 Познавам доц. Ат. Георгиев от постъпването му като асистент в катедра „Масивни 

конструкции”. От тогава досега той се проявява като добър преподавател, който съвестно и с 

вещина води курсово и дипломно проектиране и с умение и лекота изнася лекции по 

дисциплините „Специални стоманобетонни конструкции”, „Стоманобетонни мостове” и 

„Въпроси по стоманобетон съгласно европейските норми ЕС2” за специалността ССС, като 

непрекъснато актуализира лекционния материал, включвайки в него последните постижения 

на световната наука и практика. В научната си дейност доц. Георгиев проявява 

предпочитание към съвременната приложна теория на стоманобетона и по-специално към 

осигуряване на крайното гранично състояние при срязване, усукване и продънване на 

стоманобетонни елементи и възли. Научните му трудове са актуални и са написани на много 

добър и ясен технически език, което ги прави полезно и достъпно четиво за студенти, 

специализанти, докторанти и практикуващи инженери. Отличната му специализирана 

подготовка, творческото ползване на възможностите на съвременната електронно-

изчислителна техника и богатият му проектантски опит допринасят за успешната му дейност 

както в УАСГ, така и в практиката. Цялото творческо развитие на доц. Георгиев го представя 

като изграден специалист, чиято научноизследователска дейност е насочена към обогатяване 

на съществуващите знания с нови факти и техники, които имат както теоретично така и 

практическо значение. Научните му приноси, имащи главно научно-приложен характер, са 

неоспорими и голяма част от тях намират приложение при разработването на нормативната 

база за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции у нас и хармонизирането й с 

европейската, което е изключително важно в настоящия момент за страната ни. 
 

 8. Заключение 

 Като имам предвид гореизложеното считам, че доц. д-р инж. Атанас Андонов 

Георгиев притежава необходимите качества да заеме академичната длъжност “професор” по 

този конкурс, тъй като научната, педагогическата и практическата му подготовка отговарят 

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в република България и 

Наредбата на МОМН за неговото приложение, както и на Правилника за трудовите 

взаимоотношения на УАСГ. 

 Поради това предлагам той да бъде избран за “професор” по професионалното 

направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Строителни 

конструкции (Стоманобетонни конструкции)”. 

 

 

 

 20.12.2011 г.     Рецензент: .............................................  

             (проф. д-р инж. Р. Ганчева) 

 


