
Становище 
 

От: проф.д -р инж. Тодор Колев Бараков  
 

Относно: Конкурс за академичната длъжност професор на  
Доц. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев 

 
 Становището се изготвя въз основа на заповед No- 707/17.11.2011г. 
на Ректора на УАСГ доц. д-р инж. Добрин Денев   

Доц. Атанас Георгиев е родена на 06.01.1954г. През 1976г. 
завършва висшето си образование в УАСГ, специалност инженер по 
промишлено и гражданско строителство , профил конструкции. През 
1977г. завършва в Департамента по математика и информатика при ВМИ 
– София специалност инженер-специалист по приложна математика. 
Докторската си дисертация защитава през 2002г. От 1988г. до2005г. е бил 
асистент, старши и главен асистент. От 2005г. е избран за доцент към 
катедра “Масивни конструкции” към Строителния факултет на УАСГ – 
София. 

Доц. Георгиев е представил в конкурса за професор 15 труда, от 
които 1 монография, 2 бр. лекции и 12 публикации. От тях 5 бр. са 
доклади, изнесени на национални конфереции в Р.България с 
международно участие и 4 бр. статии в списание : “Строителство “ , и 
Годишник на УАСГ и 3 бр. статии във в. „Строителство градът”. 
 От представените трудове 10 бр. са самостоятелни, 2 бр. в 
съавторство с още един автор. Няма трудове изнесени и публикувани в 
чужбина.  Представени са 11 броя цитирания на публикациите от други 
автори, като 9 от тях са от български автори и 2 от чуждестранни. 
 Тематиката на трудовете и научните претенции са в следните 
направления: 

І. Критика и предложения върху действащи български норми за  
проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Теория на 
стоманобетона – 5 бр. публикации; 

ІІ. Анализи и предложения върху фермовите модели в Еврокод 2 и 
теориите на натиснатите полета за срязване на стоманобетонните 
елементи. - 4 бр. публикации; 

ІІІ. Носимоспособност и конструиране на областите от стоманобетонни 
плочи и фундаменти, подложени на продънване - 3 бр. публикации; 
 Основна част от трудовете имат научен, а останалите, научно-
приложен  характер с препоръки към строителната и проектантска 
практика. 



 Доц. Атанас Георгиев чете лекции в Строителен факултет на 
УАСГ по дисциплините: 

 - „Специални стоманобетонни конструкции” за студентите от 
специалност ССС, 5курс. 

-   избираема дисциплина „ Въпроси по стоманобетон съгласно  
европейските норми ЕС2” специалност ССС,  5 курс.,. 

-  Стоманобетонни мостове специалност ССС,   4 курс; 
Води курсовото проектиране по “Стоманобетонни конструкции” и 

„Специални стоманобетонни конструкции” и дипломното проектиране на 
студентите от Строителния факултет на УАСГ. Ръководи обучението на 
докторанти и специализанти към катедрата. Има един защитил докторант  
един обучаващ докторант и един обучаващ специализант. 

Води квалификационни курсове на строителни конструктори с 
пълна проектантска правоспособност към КИИП на тема „Еврокод 2”: 
Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, Част1; Общи 
правила и правила за сгради. 

Има разработени десетки проекти на сгради, мостове и съоръжения 
по част конструкции. Притежава удостоверение за пълна проектантска 
правоспособност и удостоверение за технически контрол по част 
“Конструктивна” на инвестиционните проекти. Член на ICOMOS 
(Международен комитет за паметници и забележителни места) – от 2004г. 

Член на работната група по Еврокод 2 към Технически комитет 56 
при Български институт по стандартизация от 2003г. 

Доц. Георгиев има успешна специализация по саниране на сгради, 
проведена в гр. Дрезден, ФРГермания. 

Доц. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев е утвърден 
специалист в своята област , поради което давам положителна оценка за 
неговата професионална дейност и поставям “Да” за избора му за заемане 
на академичната длъжност “ Професор”  към катедра Масивни 
конструкции при УАСГ – София. 
 
06.12.2011г.                                    Изготвил: 
Гр. София       
                        
                                                              /Проф. д-р инж. Тодор Бараков/ 


