
                                                      РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. д-р инж. Тотю Бориславов Даалов 
на материалите , представени за участие в конкурса за заемане на академична длъжност 
„професор” по професионално направление 5.7 Архитектура , строителство и геодезия , 
научна специалност 02.15.04 Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции) ,  
обявен за нуждите на катедра „Масивни конструкции” при УАСГ в ДВ бр. 54 от 
15.07.2011 г и в интернет - страницата на Университета 
 

Рецензията е изготвена въз основа на заповед № 707 от 17.11.2011 г на Ректора 
на УАСГ за назначаване на научно жури по процедурата за избор на „професор” 
съгласно Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в 
Република България  и Правилник на УАСГ. 

В конкурса участва един кандидат – доц. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев от 
катедра „Масивни конструкции” при УАСГ. 

 
1. Биографични данни  
Кандидатът е роден в гр. Сливен на 06.01.1954 г , където завършва средно 

образование . Следва висше образование в УАСГ – София през периода 1971-1976 г и 
се дипломира със специалност ПГС . През 1976-77 г изкарва специализация по 
приложна математика във ВМЕИ – София . 

След отбиване на редовната военна служба постъпва на работа като проектант в 
КИПП „Инжпроект”. В периода 1979-1988 г участва и ръководи проектирането на 
много съоръжения , от които по-значими са : “Мост-естакада на връзката ХМС 
Аерогара София” (1979-1983) ; “Мост-естакада по бул.”Рилска обител” - София (1980); 
“Централна трибуна на олимпийски стадион - Атина”, НОЕ - Германия (1981); “Мост 
“Родопи” - Пловдив” (1983) ; “Корекция на р.Перловска – София (1983) ; “Ж.п. прелез 
на ул.”Щросмайер” - София (1985) .  

От 1983 до 1984 г изкарва две специализации : четиримесечна - по проектиране 
на едроразмерна кофражна техника във фирма “НОЕ - Кофражна техника” - Зюсен, 
Германия (ФРГ) и тримесечна - по подпорни скелета и кофражна техника във фирма 
“Пайнер”АГ - Пайне, Германия (ФРГ) . 

През 1988 г  с конкурс постъпва като редовен асистент в катедра “Масивни 
конструкции” при Строителен факултет на УАСГ – София . На следващата година е 
повишен в старши асистент . През 1989-1990 изкарва квалификация по английски език 
ІІ степен в Институт за чуждестранни студенти .  

От 1990 г е главен асистент към същата катедра . През 1996-1997 г е на 
специализация по “Реконструкция и модернизация (саниране) на сгради” към 
Европейски институт за следдипломнo обучение на инженери” (ЕИПОС) при 
Техническия университет в Дрезден, Германия. 

През 2002 г придобива образователната и научна степен „доктор” по научната 
специалност 02.15.04 ”Строителни конструкции”, а през 2005 г става доцент в катедра 
„Масивни конструкции” при УАСГ по същата научна специалност , където работи до 
настоящия момент . 

В дейността си като проектант е участвал в създаването на конструктивната 
документация за над 60 обекта , упражнявал е технически контрол по проектирането , 
изготвял  е експертизи за различни сгради и съоръжения .  

Владее чужди езици на следното ниво : 
немски – много добро ; руски – добро ; английски – средно . 
 



2. Общо описание на представените материали  
Кандидатът участва в конкурса с 15 труда , които представляват : 
- учебни пособия (лекционни записки) – 2 броя ; 
- монографии – 1 брой ; 
- публикации – 12 броя . 
Публикациите могат да бъдат класирани както следва : 
2.1 По вид 
-статии – 4 броя ; 
- доклади – 7 броя ; 
- популярни публикации – 1 брой . 
2.2 По значимост 
- пленарни доклади - 1 брой . 
2.3 По място на публикуване 
- статии в национални списания- 5 броя ; 
- доклади в трудове на международни конференции в България – 5 броя ; 
- доклади в научните трудове на университета – 2 броя . 
2.4 По език , на който са написани 
- на български език – 12 броя . 
2.5 По брой на съавторите 
- самостоятелни – 10 броя ; 
- с един съавтор – 2 броя . 
 
3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(известни цитирания)  
Посочени са следните цитирания , известни на кандидата  : 
3.1 Трудът  Иванчев, И., Р. Ганчева, Ат. Георгиев и др. Проектиране на 

стоманобетонни конструкции според европейските норми (Еврокод 2),  трето 
допълнено и преработено издание, УАСГ, 2001  е цитиран в 5 материала . 

Трудът е цитиран и в 6 научни разработки на рецензента , които не са споменати 
от кандидата . Те  представляват : 

- статия в списание „Строителство”- 1 брой; 
- доклади на международни научни конференции – 4 броя ; 
- Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции по Еврокод 2 , 

ВСУ „Л.Каравелов”, 2010 г – 1 брой . 
Общият брой цитирания по този труд възлиза на 11 броя . 
3.2 Трудът Георгиев, Ат. Прътови модели за проектиране на  стоманобетонни 

елементи. Част І: Прътови модели за В-области,ДП Летера, Пловдив, 2003  е цитиран в 
5 материала . 

3.3 Трудът Георгиев, Ат., Съвременно осигуряване на безгредовите 
стоманобетонни плочи срещу продънване, Сп.”Строителство”, кн. 5, 2005 е цитиран в 1 
материал . 

Окончателният брой на цитиранията е 17 , от които : 
- от български автори – 15 броя ; 
- от чужди автори – 2 броя . 
 
4. Обща характеристика на дейността на кандидата 
4.1 Учебно – педагогическа дейност 
През учебната 2010/2011 г , съгласно представеното удостоверение , кандидатът 

е имал учебна заетост от 350 часа както следва : 



 
В периода 2005-2011 г кандидатът е изнасял следните лекционни курсове : 
1. Георгиев, Ат. Лекционен курс по дисциплината „Специални стоманобетонни 

конструкции” за студентите от специалност ССС, 5 курс, в УАСГ (лекциите за учебната 
2010/2011г. са публикувани в интернет-страницата на УАСГ). 

2. Иванчев, И., Р. Ганчева, Ат. Георгиев. Еврокод2: Проектиране на бетонни и 
стоманобетонни конструкции, Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (курсът е 
предназначен за инженери-конструктори с ППП, а лекциите се издават и 
разпространяват от РК на КИИП). 

По втората тема са изнесени лекции на 17 места . Курсовете са организирани от 
Регионалните колегии на КИИП в повечето от окръжните градове в България.  

Доц. Георгиев е бил научен ръководител на един редовен докторант към катедра 
„Масивни конструкции”, който е защитил успешно дисертационен труд и в момента е 
главен асистент в същата катедра . 

В момента доц. Георгиев е  научен ръководител на друг редовен докторант към 
катедра „Масивни конструкции” при УАСГ . 

По програма „Erasmus” за обмен в периода м.февруари-м.юни 2007г студентите 
Жан-Мишел Бус и Мартин Де Клеер от Католическото висше училище в гр.Гент, 
Белгия, са разработили и защитили с отлична оценка дипломна работа за образователна 
степен „Магистър” в Строителния факултет при УАСГ. 

Тема на работата е „Проектиране на стоманобетонна конструкция на сграда 
съгласно Еврокод 2 и проучвания с методи от механиката на разрушението”.      

Ръководители на дипломантите са били доц. Атанас Георгиев от катедра 
„Масивни конструкции” и проф. Господин Господинов от катедра „Строителна 
механика”. 

Доц. Георгиев е изготвил отзиви за дисертационните трудове на двама 
докторанти – от УАСГ и от ВСУ „Л. Каравелов” . 

 
4.2 Научна и научно-приложна дейност 
През периода 2005-2011г доц. Георгиев е бил изпълнител и е ръководил 

следните научноизследователски задачи :  
 1. “Носимоспособност и конструиране на D-области от стоманобетонни 

елементи” – договор №БН-85/2008г. за научни проекти при УАСГ (завършен 
м.декември 2006г.). 

2. “Квази-натурно изпитване на натискови полета при срязване на 
стоманобетонни колони” - договор №БН-117/2011г. за научни проекти при УАСГ 
(продължава до м.декември 2011г.). 

 
4.3 Анализ на трудовете и характер на приносите ,  критични бележки 



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. 

Разгледано е влиянието на новите за нашата практика стойности на коефициента 
за сигурност по предназначение γn върху големината на въздействията. Коментирани са 
случаите, в които използването на стойности, различни от γn=1,0, са нелогични – 
предварително напрягане, случайни и сеизмични въздействия – точки 2.3 , 2.4 и 2.5 . 

Основателни са възраженията срещу прилагането на коефициента за сигурност 
по предназначение към напрягащата сила , при която се използва допълнителен 
коефициент на точност на напрягане , а при  определяне на сеизмичните сили се работи 
с коефициент на значимост , имащ същото предназначение както коефициента за 
сигурност по предназначение . 

Приносът има определено приложен характер. В отговор на публикацията и след 
обсъждания в МРРБ е изменена  Наредба №3 като прилагането на коефициента γn е 
регламентирано единствено за проверките на крайни гранични състояния . Може само 
да се съжалява , че въведените промени в Наредба №3 не са по-детайлни , каквото е 
предложението в материала . 

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

Направен е анализ на характеристиките и е изтъкната целесъобразността от 
прилагането на новата за времето си армировка клас 500. С Наредба №3 от 2005г 
изчислителните стойности на въздействията са завишени с 10-20% спрямо 
съществуващите до тогава и авторът обосновано препоръчва използването на тази 
армировка вместо стомана клас А-ІІІ като възможност за запазване на обичайния 
разход на стомана в стоманобетонните конструкции . 

Трудът съдържа принос с приложен характер и не е загубил значението си и 
сега, независимо от мнението на автора, че вече не е актуален . Все още прилагането на 
тези стомани не е добило широко разпространение . 

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. 

Направен е анализ на носещата способност по Норми за проектиране на бетонни 
и стоманобетонни конструкции  1988 г (НП-88) и по EN 1992-1-1, 2004 г (Еврокод 2). За 
сравнение е използвано отношението на двете носещи способности, чрез което 
коефициентът   от формула (112) на НП-88 е изведен в явен вид . Този оригинален 
подход дава възможност за лесно аналитично изследване чрез основните фактори du /0  
( 0u  - периметър на площта на концентрирания товар) и коефициента на армиране  . 
За случаите без напречна армировка се доказва, че стойност  =1,2 в НП-88 при тънки 
плочи и малки коефициенти на армиране дава с 20-40 % по-голяма носеща способност 
в сравнение с тази по Еврокод 2 . 

Изследването за продънване при плочи с напречна армировка показва, че 
носещата способност на сеченията извън армираните площи по НП-88 при дебели 
плочи и малки коефициенти на армиране е до 1,7-2 пъти по-голяма от тази по Еврокод 
2 , което е сериозна разлика.  

Научен принос се съдържа в създаденият метод за изследване . 
Получените резултати представляват основния приложен принос в 

публикацията.  



Допълнителен принос е поставянето на въпроса за оценката на значителния 
резерв от носеща способност, определен по Еврокод 2. При сравняване проверките на 
продънване по нормите на САЩ – ACI-318-2008, чл.11.11.2.1, и НП-88 за изследвания 
критичен периметър при квадратно сечение на колоните или с отношение на страните 
до 2,0 за класове на бетона от 20 до 40 МРа разликите в носеща способност по двата 
документа  са малки  15-20%, макар че формула (11-32) по ACI отразява 
неблагоприятното влияние на увеличения периметър. Същият извод може да бъде 
направен и по отношение на руските норми СП 52-101-2003, където е използван 
аналогичен механизъм на разрушение. Следователно и по тези документи може да се 
очаква носещата способност на сеченията извън армираните площи да бъде около 1,7-2 
пъти по-голяма спрямо Еврокод 2. Трябва да се има предвид и обстоятелството , че у 
нас за около 30 години са построени над 22 милиона м 2  по системата ППП с гладки 
плочи , проектирани по НП-80 и НП-88. При тези сгради би трябвало да настъпят 
масови случаи на продънване поради недостиг на носеща способност. Но подобни 
аварийни състояния не са наблюдавани . 

В изследванията се срещат някои неточности : 
Заключението в точка 2, че разликата между сравняваните носещите 

способности нараства при по-дебели плочи е неправилно . От графиките на фигура 3 се 
вижда, че нарастването е при тънки плочи, тъй като параметърът du /0  получава по-
голяма стойност, при която  се снижава . 

В точка 3 е прието, че отношението на критичните периметри 2u  по двата 
документа е 1,18, което важи при условие, че параметърът du /0 е за „обичайни случаи” 
без те да бъдат дефинирани. По този начин се допускат грешки в количествените 
показатели . При малък периметър на опорната площ и дебела плоча стойността на 
отношението на периметрите нараства до 1,25-1,30 , което повишава стойността на  в 
графиките по фигура 5. 

Твърдението , че в НП-88 „конструктивните изисквания категорично отхвърлят 
възможността за прилагане на кобилици в зоните на продънване” е пресилено . В 
чл.186  на документа се определят условията за изпълнение на вертикални стремена, но 
липсва забрана за кобилици. Безгредовите плочи навлязоха у нас най-вече с 
прилагането на строителната система ППП . В Указанията за проектиране по системата 
от 1985 г, приети от Върховния съвет по строителство и архитектура към МССУ, са 
представени формулировки за изчисляване на кобилиците , които са използвани 
широко в практиката .  

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 засягат някои положения в Нормите за проектиране: 
материалите - бетон и обикновена армировка, продънването, конструирането, както и 
поправка във формулата за проверка на откъсване.  

Формулирани са основателни причини , най-вече базирани на Еврокод 2 .  
След обсъждане и проведени експертни съвети към МРРБ, предложенията  са 

приети през м. юни 2008 г и въведени като Изменение №5 на Нп-88 . 
5. Георгиев, Ат. Еврокод 2 и българските норми за проектиране –

оптимистичен сравнителен анализ , Сборник с доклади, Международна научна 
конференция, Варна, 9-11 септември 2010. 

Извършен е анализ на почти всички основни положения в двата документа. 
Установено е принципно сходство в прилагането им що се отнася до граничните 
състояния с коефициентите за сигурност, стойностите на въздействията, 



характеристиките на материалите, моделите за изчисляване и за проверка на 
граничните състояния, както и принципите за конструиране . 

Направен е критичен анализ на недостатъчно уточнени принципи и слабости в 
Еврокод 2. Обърнато е внимание на невъзможността той да бъде използван директно за 
проектиране , особено при огъване и нецентричен натиск или опън . 

Приносът в труда има приложен характер . 
Изследването би спечелило, ако бяха разгледани по-обстойно някои от 

постановките – например точки 5.6, 6.4, 7.1,7.2 , където с по едно или две изречения са 
посочени характерни страни на процедурите . В точка 7.2 би следвало да бъде посочена 
пълната липса на формулировка в Еврокод 2 за определяне на коравина при 
изчисляване на премествания, дължащи се на Q  сили. 

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. 

Разгледан е критерият за носеща способност на елементи с напречна армировка 
в НП-88 . Анализите са проведени с използване на  фермов модел, аналогичен на този 
на Ритер-Мьорш , съответстващ на еластичната работа в сечението. Като втора 
възможност е приложен моделът на Нилсен, при който се прилага статическата теорема 
за граничното равновесие.  Критерий за пластичност е достигане на максималното 
напрежение cf в бетонните диагонали и 0,8 yf за напреженията в напречната армировка, 
при които съгласно  теоремата се достига най-голямата носеща способност . При това 
условие е определен наклонът на бетонните диагонали и необходимата армировка. 

Установена е разликата в предпоставките за двете основни проверки в НП-88 – 
достатъчност на напречното сечение при постоянен ъгъл θ=45 на наклона на бетонните 
диагонали, а изчисляването на напречната армировка при много по-малък ъгъл . 

Препоръчано е цялостно изменение на модела в действащите норми за 
проектиране на стоманобетонни конструкции. 

Научен принос представлява прилагането на фермовата аналогия за анализ на 
блоковия модел в Нормите. 

В труда са допуснати следните слабости : 
В точка 3 е употребено понятието „ненапукан еластичен стадий” , което е най-

малкото е неуместно .  
При използване на (6) за извеждане на ъгъла  , в крайния резултат (7) местата 

на числителя и знаменателя трябва да се разменят . 
Формула (9) е вмъкната без позоваване на източник и без обосновка . 
Приемането , че в НП-88 „условието за достатъчност на сечението съвпада 

точно с израза (5)”,  не е коректно . По (5) се получава bzfV c3,0  и като се замести 
dz 9,0 изразът става bdfV c27,0 . В НП-88 условието е bdfV c3,0  за класове на 

бетона до В35. За по-високи класове в някои случаи коефициентът от 0,3 се понижава 
до 0,22-0,24 . 

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 труда са представени три довода  за избор на по-висока стойност на 
минималната напречна армировка за стоманобетонни греди в сравнение с 
препоръчаната в Еврокод 2. Главното условие е осигуряване на дуктилност: 
минималната носещата способност на бетона преди образуване на пукнатини да бъде 
равна на тази на стремената , пресичащи пукнатината с най-голямата хоризонтална 
проекция . Въз основа на тези изследвания в Националното приложение БДС EN 1992-



1-1/NA:2007 е заложен по-висок минимален коефициент на армиране за напречната 
армировка. 

В довода 1(1) се съдържа известна противоречивост в подхода, произтичаща от 
изводите в труда под №6, който  хронологично предхожда настоящия труд. Там се 
препоръчва радикално изменение на модела за срязване в действащите у нас НП-88, а 
не частични корекции . И след тези правилни и категорични констатации се използват 
постановки от този модел, за получаване на параметър, предназначен за новия 
документ – Еврокод 2 .  

Ако условието за дуктилност бъде приложено с постановките от Еврокод 2 , би 
се получило : 

dbvVgz
s

AfV wcRd
sw

ywdsRd min,, mincot     ,     ckfkv 2/3
min 035,0           ;    

и с величините от изследването ( 0,2k , ykywd ff 7,0 , dz 9,0 , 5,2cot g )   

минималният коефициент е ykckw ff /063,0min,   . В Еврокод 2 е предложено 

ykck ff /08,0  , което съдържа значителен резерв . Последната стойност е приета и в 

DIN 1045. Предложението в труда е ykck ff /10,0 , което е в посока на сигурността, но 
тази стойност би могла да бъде препоръчителна.  Останалите доводи – 1(2) и 1(3) използват условия от  Модел код 90 , които не 
са използвани в Еврокод 2 . 

По-нататък в труда ,съобразно изисквания на Еврокод 2, са изведени условия за 
избор на наклон на натисковите бетонни диагонали във фермовия модел за различни 
усилия в сечението : огъване , нецентричен натиск , нецентричен опън.  

Приносите в труда имат  приложен характер : първият, който е с особена 
важност(независимо от изразените резерви), е изследването за минималния 
коефициент; вторият – предложенията за избор на фермов модел. Може да бъде 
добавен и един косвен принос , съставляващ голямата заслуга на автора : оценката на 
Еврокод 2 и критичното му възприемане – така както е направено и в труд №5 . 

8. Георгиев, Ат., Регулярните полета в моделите за носимоспособност в 
Еврокод 2, Сборник с доклади, Пета международна научна конференция, Варна, 8-
10 юни 2011. 

Извършен е преглед и систематизиране на едномерните (1D) и двумерните (2D) 
стоманобетонни полета на напреженията и на деформациите, чрез които се дефинират 
основните модели за проверка на носещата способност на елементите в съвременните 
норми  за проектиране.  

Разгледани са по-сложните 2D-полета при срязване на регулярните области от 
стоманобетонни елементи. С използване на Модел код 2010 в перспектива са посочени 
условията за съвместимост на деформациите при определяне на полетата и 
разширяването на обхвата на приложение . Отбелязана е възможността за използване 
на регулярните полета при дефиниране на гранични условия за определяне на 
дискретните прътови модели за проверка на носеща способност на съседните 
нерегулярни D-области (възлите и чупките между елементите и области около 
концентрирани сили). 

Приносът в труда е с приложен характер . Като се има предвид , че у нас 
прътовите модели се познават малко и рядко се прилагат , докато в Еврокод 2 те са 
много използван инструмент, трудът има и много важна популяризаторска роля . 

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. 



Разгледана е работата на срязване при наличие на натискови сили - 
предварително напрегнатите елементи и нецентрично натиснатите колони, със 
специфично поведение в крайно гранично състояние, ако в тях не се образуват 
нормални пукнатини. В тези случаи разрушаването е вследствие главни напрежения на  
опън. Изследвани са направленията на главните напрежения в моделите по Еврокод 2, в 
Модел код 90 и  Модел код 2010. Предложен е модел на “следящ натисков диагонал” в 
област от колона без нормални пукнатини и са изведени критерии за възможната му 
поява. Предлага се фермовата аналогия в областите с нормални пукнатини да се 
съгласува и модифицира с помощта на “следящия диагонал” в областите без 
пукнатини. 

Приносът в изследването има научен характер по отношение предложението за 
допълване на фермовия модел с модела на следящия диагонал. Особено полезна е 
графиката на фиг.7 , чрез която лесно се проверява дали в областта ще се появят 
пукнатини . 

Остава открит въпросът защо трябва да се приема с приближение he 2,0  , 
когато за напрегнатото състояние от фиг.5,б точната стойност е he 167,0 . В 
обясненията към точка 2 се изтъква , че така се получава опростено условие , но все пак 
допусканата грешка е доста голяма . 

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

В статията е направен подробен анализ на модела в Еврокод 2 за проверка на 
продънване. Обяснена е причината за избор на отдалечен критичен периметър на 
продънване с избягване влиянието на формата на опорната площ. Поради това е 
въведена допълнителна проверка по границите на тази площ .  

Коментирани са правилата за конструиране на напречната армировка като 
особено внимание е отделено на огънатите пръти (кобилиците), които в нашите норми 
не са разгледани . Отделно в точка 3 са представени условията за използване на 
напречна армировка от дюбели с две глави , които, въпреки предлагането им от 
различни фирми , не са намерили подобаващо приложение у нас . 

Анализирана е ролята на долната армировка, която трябва да преминава като 
непрекъсната или да се закотвя в колоните и е предложен модел за изчисляване на тази 
армировка. 

Приносите в труда са със силно приложен характер . Той може да бъде 
използван като кратко упътване за проверка на продънване и за конструиране на 
необходимата армировка . Особено ценни са обясненията за различните решения на 
напречната армировка . 

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

Представени са начини за усилване на областите от стоманобетонни плочи, 
подложени на продънване. Разгледани са традиционните стоманобетонни и стоманени 
капители под плочата около колоните . 

Специално внимание е отделено на усилването с външно залепени 
високоякостни въглеродни нишки. Изведен е критерий за максимално възможното 
увеличаване на носещата способност, при който се осигурява необходимият 
ротационен капацитет  на сеченията около колоните.  

Засегнат накратко е и комбиниран метод за усилване на критичните зони с 
въглеродни нишки и поставяне на  болтове , монтирани през отвори в плочата.  

Приносът в труда е с приложен характер . Много полезна е диаграмата на фиг.5, 
по която лесно могат да бъдат установени максималните коефициенти на усилване . 



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. 

Разгледано е определянето и конструирането на напречната армировка, когато 
тя е необходима по изчисление в областите на продънване на безгредови плочи. 
Изтъкната е невъзможността да бъде изпълнено изискването на т.6.4.5(4) от Еврокод 2 , 
според което най-външният периметър на разполагане на напречната армировка да е на 
разстояние не по-голямо от kd в рамките на uout (или uout,ef ) .Така както е показано на  
фигура 6.22 ще има участъци , които трябва да бъдат на по-голямо разстояние. Освен 
това uout,ef  е с постоянна дължина , независеща от отдалечеността му от товарната 
площ. 

 Предложено е  решение на проблема чрез въвеждане на „неефективни сектори 
от плочата”, аналогични на тези при отвори. Като условие за определянето им се 
използва изискването за максимално разстояние 1,5d по основния периметър на 
продънване между клоновете на напречната армировка като се приема, че 
неефективната част представлява d75,0 . По този начин се получава многоъгълник с 
прекъснати стени в неефективните зони . 

Приносът е с определено практическо значение. Предложеното решение е 
необходимо и логично, макар и дискусионно. То може да бъде  допълнително 
опростено като се  има предвид  изискването правите участъци от периметъра uout,ef , 
отстрани на ефективните сектори, да имат дължина d  (фигура 6.22 от Еврокод 2). 
Многоъгълникът може да бъде построен по същия начин с тази разлика, че  всяка от 
страните, минаващи през неефективните сектори ,  участва в uout,ef  с две дължини по 
1,0d .  

13. Монография „Продънване” 
Отнася се за проверката на продънване съгласно Еврокод 2. Развита е върху 111 

страници със 100 фигури и 10 снимки. В литературата са цитирани 37 заглавия . 
В глава 1 са анализирани условията при равнинно срязване. Дадени са 

препоръки за приемане на някои параметри, които не са предмет на ЕС2 . 
Глава 2 прави преглед на моделите при продънване. Обяснен е изборът на 

критичните сечения,подробно са коментирани случаите на центрично и нецентрично 
действие при средни, крайни и ъглови колони. 

Глава 3 конкретизира особеностите при изчисляването и конструирането на 
безгредови стоманобетонни плочи: избор на дебелина, продънващата сила, 
периметрите на контролните сечения при колони и стени,  конструиране на напречната 
армировка, капители при колони и удебеления на плочите, процедури за проверки и 
изчисления.  

Глава 4 е посветена на проверките на продънването при фундаменти и 
фундаментни плочи . Показани са критерии за меродавност на равнинното срязване или 
на продънването в зависимост от параметрите на единичните фундаменти и на опорите 
(колоните) върху тях.  

Трудът е много полезен и навременен по отношение прилагането на Еврокод 2 у 
нас. С приложените примери може да играе роля на ръководство в разглежданата 
област. Особено ценни са указанията относно изчисляването и конструирането при 
удължени товарни площи (стени, шайби) при плочите и фундаментите, които не са 
подробно детайлирани в Еврокод 2. С голямо практическо значение са различните 
варианти за използване на напречна армировка . Изложението е на професионално ниво 
с необходимата аргументация . Стилът е ясен и стегнат, даже на места лаконичен. 

В точка 1.2.4.1 е представено друго извеждане на минималния коефициент за 
напречна армировка, различно от тези в труд №7. Носещата способност на бетона по 



(1.20) е функция на отношението ckck ff /3 и на коефициента на армиране l . Понеже 
са използвани бетон клас С20/25, при който е прието l =1%, и С50/60 с l =1,8% , 

определеният коефициент ykck ff /10,0  е валиден само за тези стойности. Ако при 
бетон клас С20/25 извеждането бъде направено и за l =0,5% и l =1,8%, ще се получат 

съответно ykck ff /08,0  и ykck ff /12,0 . По тази причина получената стойност на 
коефициента има ориентировъчно значение , но не и лимитиращо. 

14. Лекционен курс по „Специални стоманобетонни конструкции” 
Материалът представлява записки по дисциплината, съдържащи 102 страници, 

придружени с многобройни фигури . Пестеливо са разгледани най-важните и 
характерни страни на отделните теми : къси греди и гредостени, кръгли плочи, опорни 
пръстени, черупки от най-прилаганите видове (цилиндрични, куполи, елиптични 
параболоиди, хиперболични параболоиди), резервоари, водни кули, силози, бункери, 
високи комини . 

Достойнство на материала е събирането в съкратен формат на всички елементи 
и проверки, необходими за проектиране на изброените конструкции. 

Полезно би било при черупки, работещи на натиск в две посоки (положителна 
Гаусова кривина), да се разгледа проверка на обща устойчивост, с която се доказват 
приетите дебелини . 

В тема 13, условие (4) , както и на други места, при изразяване на усилието 
S знакът пред производната yx /2 трябва да е отрицателен, за да бъдат  изпълнени 
равновесните условия (1) и (2) . 

15. Квалификационен курс-семинар „Еврокод 2: Проектиране на бетонни и 
стоманобетонни конструкции” 

Представлява записки по материала, изнасян пред строителни инженери за 
запознаване с особеностите на Еврокод 2. В рамките на 10 учебни часа доц. Георгиев е 
представил проблемите за носеща способност при напречни сили, усукване, 
продънване, осигуряване на  дълготрайността и конструиране на стоманобетонните 
елементи. Дадени са кратки примери като е правено сравнение между постановките на 
НП-88 и Еврокод 2. 

Ролята на курса е познавателна и популяризаторска . 
 
5. Оценка на личния принос на кандидата 
Приносите са посочени при анализа на отделните трудове, затова тук е дадена 

общата оценка . 
Доцент Георгиев познава в дълбочина  нормативните документи-наши и 

чуждестранни-управляващи проектирането на стоманобетонните конструкции. 
Трудовете му засягат важни въпроси, свързани главно с носеща способност при 
срязване и продънване. Друга тема, предмет на дълготраен творчески интерес на 
кандидата, е прилагането на прътови (фермови) аналогии, и използването им като 
модели при проектирането.  

Предложенията, които прави кандидата в резултат на изследванията, са 
теоретично обосновани и логични. В по-голямата си част са намерили отражение в 
нашите НП-88 .  

Доц. Георгиев има съществен принос в съставянето на българската версия на 
Еврокод 2 и с анализите в трудовете и лекциите си спомага за приемането и 
усвояването на този документ, сравнително нов и непознат за по-голямата част от 
инженерната общност. 



Като проектант, участвал при проектирането на многобройни обекти, и като 
асистент и доцент в УАСГ, кандидатът е натрупал значителен опит в областта на 
стоманобетонните конструкции, който използва и при работа с докторантите, на които 
е научен ръководител . 

Крайна оценка – доц. Георгиев е изграден учен със свой специфичен принос в 
развитието и обогатяването на теорията и нормативната база, отнасяща се до 
стоманобетонните конструкции. 

 
6. Лични впечатления 
Не съм имал съвместна преподавателска или изследователска работа с доц. 

Георгиев и по тази причина нямам непосредствени впечатления. Мнението ми за него е 
получено косвено – от колеги, от негови трудове и научни интереси, както и във  връзка 
със защита на дисертация на негов докторант, на който съм бил рецензент. 

Смятам, че доц. Георгиев е утвърден преподавател, научен работник със свое 
мнение по възлови въпроси на стоманобетонните конструкции, уважаван в научните 
среди. С дейността си той допринася за утвърждаване на новата европейска нормативна 
база и приближаването и до по-широки кръгове на строителната общност . 

 
7. Заключение 

Кандидатът отговаря напълно на условията съгласно чл.60 от Правилника за 
прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България  и чл.89 
от  Правилника на УАСГ. 

Поради това предлагам кандидатът – доц. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев 
от катедра „Масивни конструкции” при УАСГ – да бъде избран за „професор” по 
професионално направление  5.7 Архитектура , строителство и геодезия, научна 
специалност 02.15.04 Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции) .  

 
 
 
12.01.2012 г                                         Рецензент:……………………… 
                                                                         (проф. д-р инж. Т.Даалов) 
 
 
 
 
 
 
 


