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СТАНОВИЩЕ 
 

от  проф. д-р инж. Гочо Стойнов Гочев 
 
 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” 
в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

научна специалност Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции) в 
катедра “Масивни конструкции” към Строителен факултет, обявен в Държавен 

вестник, бр.54/15.07.2011г. и в сайта на УАСГ 
 

Настоящото становище е изготвено на основание на Заповед 
№707/17.11.2011г. на Ректора на УАСГ. 

На конкурса се е явил един кандидат – доц. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев. 
 
1. Кратки биографични данни за кандидата 
Доц. Атанас Георгиев е роден на 06.01.1954г. в гр.Сливен. 
През 1976г. завършва висше образование във ВИАС, специалност 

“Промишлено и гражданско строителство”, а през 1977г. придобива квалификацията 
„Инженер-специалист по приложна математика” в Център по приложна математика 
при ВМЕИ, гр.София. 

До 1988г. доц. Георгиев работи като проектант в КИПП “Инжпроект” при 
ДСО“Инжстрой”, гр.София, като от 1984г. е ръководител група “Инженерни 
съоръжения”. 

От 1988г. кандидатът е на работа в катедра “Масивни конструкции” при 
Строителен факултет на УАСГ като преподавател. 

В периода 1996-1997г. специализира “Реконструкция и модернизация 
(саниране) на сгради” в ЕИПОС при Технически университет – Дрезден, Германия. 

През 2002г. защитава докторска дисертация, а през 2005г. придобива научното 
звание „доцент” по научната специалност 02.15.04. Строителни конструкции 
(стоманобетонни конструкции). 

 
2. Общо описание на представените материали 
Доц.  Атанас Георгиев участва в конкурса с: 
- публикации – 12 броя; 
- учебни пособия (публикувани лекционни курсове) – 2 броя; 
- монографии – 1 бр. 
 
3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата  
За периода след 2005г. (т.е. след доцентурата) кандидатът декларира общо 11 

цитирания на негови трудове. 
 
4. Обща характеристика на дейността на кандидата 
 
4.1. Учебно-педагогическа дейност 
Кандидатът е бил асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в 

катедра “Масивни конструкции”.   
Доц. Атанас Георгиев води лекционни курсове за специалността “Строителство 

на сгради и съоръжения” към Строителния факултет на УАСГ-София по следните 
дисциплини: 
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- Специални стоманобетонни конструкции; 
- Стоманобетонни мостове; 
- Въпроси по стоманобетон съгласно европейските норми Еврокод 2. 
 Кандидатът упражнява лекционна дейност и към Регионалните колегии на 

КИИП, където води квалификационни курсове за строителни конструктори с пълна 
проектантска правоспособност на тема “Еврокод 2: Проектиране на бетонни и 
стоманобетонни конструкции”. 

В периода 2006 – 2009г. доц. Атанас Георгиев е научен ръководител на 
успешно защитил редовен докторант, а от 2011г. е ръководител на друг редовен 
докторант към катедра „Масивни конструкции”. 

 
4.2. Научна и научно приложна дейност 
Под ръководството на доц. Георгиев са разработени следните 

научноизследователски проекти (към ЦНИП при УАСГ):  
- “Носимоспособност и конструиране на D-области от стоманобетонни 

елементи” – договор №БН-85/2008г. за научни проекти при УАСГ. 
- “Квази-натурно изпитване на натискови полета при срязване на 

стоманобетонни колони” - договор №БН-117/2011г. за научни проекти при УАСГ. 
 
4.3. Приноси 
Приносите на кандидата в представените 12 броя публикации могат да се 

систематизират в три направления: 
- Анализи, сравнения и предложения за изменения и допълнения на  действащи 

български норми.  
- Проучвания върху моделите за носимоспособност при срязване на 

стоманобетонни елементи.  
- Предложения на усъвършенстване на съвременните модели за проектиране 

на областите от стоманобетонни плочи и фундаменти, подложени на продънване.  
На базата на публикациите на доц. Атанас Георгиев са въведени изменения и 

допълнения на Наредба №3 за “Основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” и в “Норми за 
проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”. 

В монографията “Продънване” е разгледано явлението продънване на 
стоманобетонни плочи и фундамиенти, дефинирано с предпоставките и принципите 
на Еврокод 2. Представени са и обосновани препоръки за приемане на някои 
параметри, които не се съдържат в Еврокод 2, но не противоречат на неговите 
принципи. Дадени са всички особености при изчиславането и конструирането на 
областите на продънване на безгредовите стоманобетонни плочи. В приложение са 
представени някои традиционни и съвременни техники за усилване на изпълнени 
безгредови стоманобетонни плочи срещу продънване.  Трудът има голямо научно и 
практическо приложение. Той ще подпомогне проектантите при изчисляването на 
безгредовите плочи, които в последно време се прилагат значително в практиката. 

С изклучение на две от публикациите, които са с един съавтор, всички 
представени трудове на кандидата са самостоятелни. Приемам напълно приносите 
на доц. Георгиев в тях. 

  
5. Заключение 
Доц. Атанас Георгиев е един изграден преподавател, който изнася на високо 

научно и педагогическо ниво лекциите и упражненията, като умело използва опита 
си и на проектант-конструктор. 
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Приемам приложената справка с приносите в трудовете му, които са с научен и 
приложен характер и  са с голямо значение за проектирането и строителството. 

Кандидатът подпомага строителната практика с инвестиционни проекти, 
технически контрол, консултации и експертизи на сгради и съоръжения. 

Като имам предвид цялостната  академична и професионална дейност на 
доц.д-р инж. Атанас Андонов Георгиев, считам,  че той отговаря на изискванията на 
Закона и Правилника за прилагане на закона за развитие на акадимичния състав в 
Република България и може да заеме академичната длъжност “професор” в 
професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна 
специалност Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции) към катедра 
“Масивни конструкции” при Строителния факултет на УАСГ. 
 
София, 
19.12.2011г. 

Член на журито: 
(проф. д-р инж. Гочо Гочев)  


