
1 

 

 
 

 
Р Е Ц Е Н З И Я 

 
от проф. дтн. инж. ИВАН ХРИСТОВ ЛАЛОВ  

член на научно жури по обявения конкурс за професор в професионално 
направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”, научна специалност 

„Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции)”, към 
Катедра „Масивни конструкции”, съгласно заповед 

№ 707/17.11.2011 г. на Ректора на УАСГ 
 
 
 На конкурса се е явил един кандидат доц. д-р инж. АТАНАС АНДОНОВ 
ГЕОРГИЕВ. От справката за учебната заетост се вижда, че катедрата може да 
осигури лекционни курсове за академичната длъжност „професор” за 
преподавател на редовен трудов договор. 
 Роден е на 06.01.1954 г. в гр. Сливен. Средното си образование завършва в 
СГ „Добри Чинтулов” – Сливен, а висшето си образование – в УАСГ – София, 
специалност „Промишлено и гражданско строителство” с успех мн. добър 5,26 и 
дипломна работа отличен 5,50. През 2002 г. придобива образователната и научна 
степен „доктор” по научната специалност 02.15.04 „Строителни конструкции”, 
диплома № 27844/15.04.2002 г. с решение на ВАК от 20.06.2005 г. му е 
присвоено научното звание доцент по научната специалност 02.15.04 
„Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции). 
 През 1980 – 1981 г. е бил четири месеца на специализация по проектиране 
на едроразмерна кофражна техника във фирма „НОЕ – Кофражна техника” – 
Зюсен, ФРГ. 
 През 1983 – 1984 г. е бил на тримесечна специализация по подпорни 
скелета и кофражна техника във фирма „Пайнер” АГ – Пайне, ФРГ. 
 През 1996 – 1997 г. е бил на специализация по „Реконструкция и 
модернизация (саниране) на сгради” към Европейски институт за следдипломно 
обучение на инженери (ЕИПОС) при ТУ в Дрезден, Германия, сертификат 
„Европейска диплома за реконструкция на сгради”. 
 През 1988 г. с конкурс постъпва като редовен асистент в катедра 
„Масивни конструкции” на УАСГ – София, през 1989 г. е старши асистент, а 
през 1990 г. главен асистент в същата катедра. Владее немски, руски и 
английски. 
 Участва и ръководи проектирането на редица съоръжения. По-важни от 
тях са: 
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 - мост – естакава на връзката ХМС – Аерогара София; 
 - мост – естакада по бул. „Рилска обител” – София; 
 - централна трибуна на олимпийски стадион – Атина; 
 - мост „Родопи” – Пловдив; 
 - корекция на р. Перловска – София и др. 
 По-значими проекти част конструкции, при които е бил главен 
конструктор или проектант: 
 - реконструкция на сграда на „Банксервиз” – Бургас; 
 - реконструкция и адаптация на Централни хали – София – главен 
конструктор; 
 - проект за мост над р. Искър – реконструкция, развитие и разширение на 
аерогара София и др. 
 Главен консултант по офериране на проекти за Германия на: ТИЕ – 
София, Софстройпродукт и др. 
 Учебната дейност включва: 

- лекции по дисциплините: „Специални стоманобетонни конструкции”, 
„Въпроси по стоманобетон съгласно европейските норми ЕС 2” и 
„Стоманобетонни мостове” за специалност ССС; 

- упражнения по дисциплините „Стоманобетонни конструкции” и 
„Специални стоманобетонни конструкции” за специалност ССС. 

Ръководил е дипломанти и докторанти. 
Водил е квалификационни курсове за строителни инженери с пълна 

проектантска правоспособност към КИИП на тема „Еврокод 2: Проектиране на 
бетонни и стоманобетонни конструкции, Част 1: Общи правила и правила за 
сгради” – 17 броя, проведени в 11 регионални колегии на КИИП, в периода 2005 
– 2011 г. 

Публикувал е лекционни курсове по: 
- „Специални стоманобетонни конструкции” – лекционен курс за студенти 

специалност ССС (2010 г); 
- „Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции съгласно 

Еврокод 2” – лекционен курс в съавторство за проектанти – конструктори на 
сгради и съоръжения” (2005 – 2011 г.). 

След 2005 г. участва в два научноизследователски проекта. 
Членува в КИИП от 2004 г. и в ICOMOC (международен комитет за 

паметници и забележителни места) – от 2004 г. 
Член е на работна група по Еврокод 2 към Техническия комитет 56 при 

БИС – от 2003 г. 
Представените по конкурса материали съдържат 12 публикации със 

справка за научни и приложни приноси и монография. От публикациите 10 са 
самостоятелни и 2 в съавторство с още по един автор. 
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Публикациите на доц. д-р инж. Атанас Георгиев са в следните основни 
направления: 

 
І. Критика и предложения върху действащи български норми. 
В статия (1) е направен анализ и е определен обхватът на действие на 

коефициента за сигурност по предназначение п . Вследствие на публикацията и 
последвалите обсъждания в МРРБ наредба № 3 от 2004 г. е изменена, с което 
задължителното прилагане на коефициента  п се регламентира само за 
проверките на крайни гранични състояния. Това е публикувано в ДВ бр. 
33/15.04.2005 г. 

В публикация (2) е направен анализ на характеристиките и от 
целесъобразността от прилагането на армировка клас 500, с която се обезпечава 
сигурността на строителните конструкции по БДС EN. Обърнато е внимание на 
много по-добрите качества на армировка клас 500 в сравнение с АIII, 
включително и по-добрата й дуктилност. 

В статия (3) е направен анализ и сравнение по българските норми за 
проектиране с тези на Еврокод 2, свързани с носимоспособността на продънване 
на безгредови стоманобетонни плочи. Има случаи на продънване на плочи, 
необхванати от модела в действащите у нас норми. 

Въз основа на анализите на резултатите, последвалите заключения в 
доклада и направеното предложение е последвало изменение на българските 
норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции в раздела за 
продънване. 

Статия (4) съдържа предложение за четири допълнения и едно изменение 
на Нормите за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции: 

- допълнението за бетона е свързано с въвеждането в действащите норми 
на БДС EN 206:2006; 

- допълнение в действащите норми свързано със стандартизация на 
армировъчна стомана В500 (БДС 9252:2007); 

- допълнение на действащите норми, което дава възможност сигурността 
срещу продънване да се проектира съгласно БДС EN 1992-1-1. В това 
допълнение има текст, предложен от кандидата, който гарантира съгласуване на 
основните положения в нормите и в стандарта; 

- по предложение на кандидата в действащите норми е регламентирано 
снаждане на надлъжната армировка на вертикален стоманобетонен елемент в 
едно сечение. 

С направените допълнения и приемането им през м. юни 2008 г. доц. 
Георгиев допринася за усъвършенстване на действащите нормативни документи. 
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В публикация (5) е направено сравнение на основните изисквания в 
Еврокод 2 (ЕС2) и българските норми за проектиране на стоманобетонни 
конструкции. Направен е критичен анализ на недостатъчно уточнени принципи в 
ЕС2. Това ще спомогне проектантите при проектиране по ЕС 2. 

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

теориите на натиснатите полета за срязване на стоманобетонни елементи. 
В статия (6) е направен анализ на критерия за носимоспособност на 

елементи с напречна армировка при редакциите на съвременните норми за 
проектиране на стоманобетонни конструкции. Анализите са направени като 
блоков модел даден в нормите и е приведен към фермов модел, като за 
сравнение е използван граничен модел за носимоспособност. Въз основа на това 
е препоръчано изменение на модела в действащите норми. 

В статия (7) са представени доказателства за по-висока минимална 
напречна армировка за стоманобетонни греди, отколкото препоръчаната в ЕС 2. 
Предложената минимална носеща армировка е записана в проекта за 
Националното приложение към БДС EN 1992-1-1:2007. 

Въз основа на изследване са направени предложения за диференциран 
избор на фермов модел за трите основни групи елементи от практиката, 
подложени на огъване, на нецентричен натиск и на нецентричен опън. 

В статия (8) е направено систематизиране на напреженията и 
деформациите на едномерните (1Д) и двумерните (2Д) стоманобетонни полета. 
С тяхна помощ се съставят основните модели за носимоспособност на 
елементите. Разгледани са 2Д-полета за носимоспособност при срязване на 
регулярните области от стоманобетонни елементи. Параметрите в краищата им 
могат да се използват като гранични условия за определяне на дискретни 
прътови модели за носимоспособност на съседни нерегулярни Д-области. 

В труд (9) е разгледано поведението при срязване в крайно гранично 
състояние на предварително напрегнати плочи и греди и нецентрично натиснати 
колони, в случаите в които в тях не се образуват нормални пукнатини. 
Представени са анализи за направленията на главните напрежения с оценка на 
данните в Еврокод 2 и в Модел Код. Предлага се фермовата аналогия в 
областите с нормални пукнатини да се съгласува и модифицира с помощта на 
наклонен диагонал с променящ се ъгъл на наклона, наречен от авторите „следящ 
натисков диагонал”. 

Считам, че такъв модел е удачен и отразява физическата същност на 
напрегнатото и деформираното състояние на елемента. 

Трудове (10), (11) и (12) са посветени на носимоспособността и 
конструиране на областите от стоманобетонни плочи и фундаменти, подложени 
на продънване. 
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В статия (10) е направен анализ на модела даден в Еврокод 2 за проверка 
на областите от плочи, подложени на продънване. Предложени са правила за 
конструиране на напречната армировка, като е предложено и армиране с огънати 
пръти, които за областите на продънване на безгредови етажни плочи, в нашите 
норми не се допускат. Представени са правила за прилагане на дюбели с глави. 
Направен е анализ на работата на долната армировка. В статията е предложен 
модел за изчисляване на тази армировка, заимстван от ACI-318. 

В статия (11) са разгледани начини за усилване на областите от 
стоманобетонни плочи, подложени на продънване. Разгледани са традиционните 
начини на увеличаване на критичните параметри чрез изграждане на нови 
капители под плочата около колоните. Анализиран е методът за усилване с 
външно залепени платна и ламели от въглеродни нишки. Изведен е критерий за 
максимално увеличаване на носиммоспособността на продънване, при който се 
гарантира минимален капацитет на ротация на сеченията от плочите около 
колоните. 

В публикация (12) е разгледано определяне и конструиране на напречната 
армировка, когато е необходима по изчисление и е прието да се разполага в 
ортогонални ивици около колоните в областите на продънване на безгредови 
плочи. Такова армиране е симетрично и има безспорни технологични 
предимства при напречна армировка от стремена. Авторът е открил пропуски и 
несъответствия по този въпрос в Еврокод 2,  поради което не е възможно да се 
изчисли необходимата напречна армировка, както и размера на областта, в която 
тя трябва да се разположи. Предлага се решение на проблема чрез въвеждане на 
„неефективни сектори” от плочата. Тези сектори се определят с нормираното в 
Еврокод 2 изискване за максимално тангенциално разстояние 1,5d между 
клоновете на напречната армировка в областта, ограничена от основния 
контролен периметър U. 

Всички публикации на кандидата са актуални. Те са свързани с 
подобрение на действащите у нас Норми за проектиране на стоманобетонни 
конструкции и на БДС EN 1992-1-1. Приносите са съществени научноприложни. 

Монографията е посветена на явлението продънване на стоманобетонни 
плочи и фундаменти. В нея са представени научни изследвания, анализи, 
коментари, критики, изчислителни модели и проверки, които се прилагат от 
проектантите конструктори на сгради и съоръжения, както и в учебния процес. 

В първа глава е разгледана носимоспособността на плочи на равнинно 
срязване без напречна армировка и с напречна армировка. Представени са 
препоръки за приемане на някои параметри, които не са дадени в ЕС 2. 

Предложенията на автора за минимална напречна армировка в елементите 
е въведена в проекта за национално приложение към БДС EN 1992-1-1, а тези 
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свързани с уточняване на фермовите модели са представени за въвеждане в 
окончателната версия. 

В глава втора са дефинирани критериите за разпознаване на 
концентричното, центричното и нецентричното продънване. 

Описани са особеностите на напрегнато състояние на плочите в областите 
около крайни и ъглови опори в сравнение с поведението при вътрешни колони. 
Предложено е решение за често срещан в практиката случай на симетрично 
неравномерно напречно армиране около колоните. 

Глава трета съдържа особеностите при изчисляване и конструиране на 
областите на продънване на безгредови етажни стоманобетонни плочи. 

Проблемите на продънването при фундамеанти, фундаментни плочи са 
представени в глава четвърта. Разгледани са продънване и срязване на единични 
стоманобетонни фундаменти под колони и нецентрично продънване на 
фундаментни плочи в области около стени, както и други приложни решения 
при фундаменти. В допълнение към предпоставките на ЕС 2 е обосновано 
допълването му с еластично-пластичен модел на гранично срязване на бетона 
при силно нецентрично продънване на фундаментни плочи под стоманобетонни 
стени (шайби). 

В заключение може да се каже, че монографията отразява всички 
особености на продънването при конструктивни елементи. Предложени са 
допълнения към ЕС 2 и теоретични изчислителни модели, изяснени са въпроси 
от конструирането и армирането. Считам, че монографията „ПРОДЪНВАНЕ” 
напълно отговаря на изискванията за академичната длъжност „професор”. 

Личните впечатления на рецензента са изцяло положителни. Кандидатът 
дълги години чете лекции и води упражнения на студентите от специалност 
ССС. Отзивите от студентите са изцяло положителни, което говори за неговите 
задълбочени знания и способност за работа с тях. 

Представената научна продукция и казаното по-горе ми дава основание 
убедено да препоръчам доц. д-р инж. Атанас Георгиев да бъде избран и да заеме 
академичната длъжност „професор” в професионално направление 5.7 
„Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Строителни 
конструкции (Стоманобетонни конструкции)” към катедра „Масивни 
конструкции” на УАСГ. 

 
 

 
 

РЕЦЕНЗЕНТ:.................................. 
/проф. дтн инж. Ив. Лалов/ 

 


