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СТАНОВИЩЕ 
 

от  доц. д-р инж. Людмил Василев Оксанович – УАСГ, катедра „Масивни конструкции” 
и на основание заповед № 707/17.11.2011 на ректора на УАСГ 

 по 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 конкурса за професор, обявен в Държавен вестник, бр.54/15.07.2011г. и в сайта на 

УАСГ за нуждите на катедра „Масивни конструкции” към Строителен факултет, като 
кандидат участва доц. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев от катедра „Масивни 
конструкции” – Строителен факултет, УАСГ. 

1. Кратки биографични данни 

Доц. Атанас Андонов Георгиев е роден на 06.01.1954г. в гр.Сливен. 
В периода 1968г. - 1971г. учи и завършва средното си образование в СГ“Добри 

Чинтулов” – Сливен. 
От 1971г. до 1976г. учи и завършва висше образование във ВИАС,  специалност 

“Промишлено и гражданско строителство”, като се дипломира с квалификация 
„строителен инженер”. 

В периода 1976г. - 1977г. специализира в Център по приложна математика при 
ВМЕИ, гр.София, като придобива квалификацията „Инженер-специалист по приложна 
математика”. 

От 1979г. до 1988г. работи като проектант в КИПП“Инжпроект” при 
ДСО“Инжстрой”, гр.София, където от 1984г. е ръководител на група “Инженерни 
съоръжения”. 

През 1988г. с конкурс е назначен за  „асистент” в катедра “Масивни конструкции” 
при Строителен факултет на УАСГ, където от 1989г. е „старши асистент”, а от 1990г. – 
„главен асистент”. 

През 2002г. защитава докторска дисертация на тема „Моделиране и носеща 
способност на В-области (B-regions) от стоманобетонни елементи” и придобива 
образователната и научна степен „доктор”. 

През 2005г. придобива научното звание „доцент” по научната специалност 
02.15.04. Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции). 

2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът доц. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев участва в конкурса с: 
• Учебни пособия (лекционни материали) – 2броя; 
• Монографии – 1брой; 
• Публикации – 12броя. 
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3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 
цитирания) 

Известни са общо 11 цитирания. Тук са включени и такива на трудове от 
доцентурата на кандидата, които обаче са в периода след 2005г. и досега не са обявявани 
и ползвани. 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност 

Кандидатът доц. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев е водещ преподавател на 
лекционни курсове за специалността “Строителство на сгради и съоръжения” към 
Строителния факултет на УАСГ-София по следните дисциплини: 

• Специални стоманобетонни конструкции; 
• Стоманобетонни мостове; 
• Въпроси по стоманобетон съгласно европейските норми ЕС2 (избираема). 
 Друга лекционна дейност на кандидата е воденето на квалификационни курсове за 

строителни конструктори с пълна проектантска правоспособност на тема “Еврокод 2: 
Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, Част 1: Общи правила и 
правила за сгради”, които се провеждат от Регионалните колегии на КИИП в страната. 

В периода 2006г. – 2009г. кандидатът доц. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев е 
научен ръководител на редовния докторант инж. Никола Ангелов, който след успешната 
защита дисертацията си постъпва като асистент в катедра „Масивни конструкции”, а в 
момента е на длъжност „главен асистент”. 

От м.април 2011г. кандидатът е научен ръководител на редовния докторант към 
катедра „Масивни конструкции” инж. Константин Велинов. 

4.2. Научна и научно прилона дейност 

През последните 20 години основното направление в научните изследвания на доц. 
Атанас Георгиев е носимоспособността на срязване на стоманобетонните елементи и на 
възлите между тях. В тази област са и научноизследователските проекти, разработвани 
под негово ръководство към Центъра за научни изследвания и проектиране при УАСГ:  

• “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 края на 
м.декември 2011г.). 

4.3. Приноси 
В представените публикации и в монографията приносите на кандидата са с 

научен, научно приложен и с приложен характер и са безспорни.  Те могат да се 
систематизират в три основни направления: 

• Критични анализи, сравнения и предложения за изменения и допълнения на  
действащите български норми (публикации от [1] до [5]). Въз основа на тези публикации 
следва изменение на Наредба №3/15.04.2005г., както и фундаменталното Изменение 
№5/11.06.2008г. на българските Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни 
конструкции, подготвено лично от кандидата. 

 • Проучвания и приложни уточнения върху фермовите модели за срязване в 
европейския стандарт Еврокод 2 (публикации от [6] до [9]). Резултатите от тези 
проучвания са отразени в Българските национални приложения към БДС EN 1992-1-1 
(Еврокод 2). 

• Критика и предложения на усъвършенстване на съвременните модели за 
проектиране на областите от стоманобетонни плочи и фундаменти, подложени на 
продънване (публикации [10], [11] и [12] и монографичния труд “Продънване”). Освен 
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представените оригинални предложения за изчисляване и конструиране, тук трябва да се 
отбележат анализите и предложението на доц. Атанас Георгиев върху едно неадекватно 
правило в Еврокод 2 за проектиране на приложен случай при продънване на безгредови 
плочи. 

5. Оценка на личния принос на кандидата 

Монографията и десет от публикациите, с които кандидатът участва в конкурса, са 
самостоятелни. Две от публикациите са с един  съавтор – и в двата случая това са 
докторантите, на които кандидатът е научен ръководител. 

Считам убедено, че представените материали са изключително личен принос на 
кандидата. Те отговарят напълно на изискванията за заемане на академичната длъжност 
„професор” на ЗРАСРБ, на Правилника за приложението му и на Процедурните правила 
на УАСГ. 

6. Критични бележки – нямам 

7. Лични впечатления 

Познавам кандидата много добре от дългогодишната ни съвместна работа в катедра 
„Масивни конструкции”. В учебно-педагогическата и в научната си дейност доц. д-р 
инж. Атанас Георгиев показва компетентност, дисциплина и завиден аналитичен подход. 
В настоящия период на въвеждане у нас на системата „Конструктивни еврокодове” за 
проектиране на строителните конструкции, стремежът на кандидата към разбиране и 
обясняване на явленията е изключително ценен за студентите, за колегите от практиката, 
а дори и за преподавателите. 

8. Заключение 

Имайки предвид гореизложеното, предлагам доц. д-р инж. Атанас Андонов 
Георгиев да бъде избран за „професор” по професионално направление 5.7 Архитектура, 
строителство и геодезия, научна специалност Строителни конструкции (Стоманобетонни 
конструкции). 

 

София, 07.12.2011 г. 

Член на журито: 
(/доц. д-р инж. Л. В. Оксанович)  

 


