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С Т А Н О В И Щ Е 

   
      от:    доц. д-р инж. Борянка Илиева Захариева-Георгиева 

     катедра „Масивни конструкции”, УАСГ – София 
 
      относно:    Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” 

     по професионално направление 5.7. Архитектура,      
                         строителство и геодезия, научна специалност Строителни  
                         конструкции (Стоманобетонни конструкции) към катедра 
                         „Масивни конструкции” на УАСГ 

 
 В конкурса за заемане на академичната длъжност „професор”, обявен в 
ДВ бр.54 от 15.07.2011г. и в интернет-страницата на УАСГ-София за нуждите 
на катедра „Масивни конструкции” към Строителния факултет, като 
кандидат участва само доц. д-р инж.  Атанас Андонов Георгиев, 
преподавател в същата катедра. 
 Настоящето становище се изготвя въз основа на заповед 
№707/17.11.2011 на ректора на УАСГ – София. 
 
 1.Кратки биографични данни за кандидата 
 Доцент д-р инж.  Атанас Андонов Георгиев е роден на 06.01.1954г. в 
гр.Сливен. Завършва средното си образование през 1971г. В СГ „Добри 
Чинтулов” – Сливен, а висшето си образование – през 1976г. във ВИСИ (сега 
УАСГ) – София като Строителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство. В периода 1976 – 1977 г. специализира в центъра по приложна 
математика при ВМЕИ (понастоящем ТУ) – София, от където получава 
диплома за инженер-специалист по специалността „приложна математика”. 
От 1979г. до 1988г. работи като проектант и ръководител група „Инженерни 
съоръжения” в КИПП „Инжпроект” при ДСО „Инжстрой” – София. През 
1988г. постъпва с конкурс в катедра „Масивни конструкции” при 
Строителния факултет на ВИАС (понастоящем УАСГ) – София, където 
работи и до настоящия момент, последователно като асистент, ст. асистент, 
гл. асистент и доцент.  През 2002г. защитава дисертация на тема 
„Моделиране и носеща способност на В-областите на стоманобетонни 
елементи” и придобива образователната и научна степен „Доктор” по 
научната специалност 02.15.04 „Строителни конструкции”. През 2005г. 
придобива научното звание „Доцент” по специалност 02.15.04 „Строителни 
конструкции” (Стоманобетонни конструкции) по конкурс към катедра 
„Масивни конструкции”, Строителен факултет на УАСГ – София. 
 Кандидатът три пъти е специализирал в Германия: по проектиране на 
едроразмерна кофражна техника във фирма  „НОЕ” – Зюсен; по подпорни 
скелета и кофражна техника във фирма „Пайнер” АГ – Пайне; по 
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реконструкция и модернизация (саниране) на сгради към Европейски 
институт за следдипломно обучение на инженери при ТУ в Дрезден. Бил е 
главен консултант по офериране на проекти за Германия на три фирми. 
 
 2.Общо описание на представените материали 
 Кандидатът доц. д-р инж.  Атанас Андонов Георгиев е представил за 
участие в конкурса за академичната длъжност „професор” по професионално 
направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 
Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции) към катедра 
„Масивни конструкции” следните материали:  

 Учебни пособия (лекционни материали)  - 2 бр. 
 Монографии     - 1 бр. 
 Публикации      - 12 бр. 

Едното учебно пособие са лекции по дисциплината „Специални 
стоманобетонни конструкции”, публикувани в сайта на УАСГ – София. 
Вторият лекционен курс, предназначен за инженери-конструктори с пълна 
проектанска правоспособност, се издава и разпространява от РК на КИИП.  
 От представените публикации 5бр. са статии в национални издания – 
сп. „Строителство” и в-к „Строителство Градът”; 5бр. са доклади, 
публикувани в сборници на национални конференции с международно 
участие; 2бр. са доклади в научни трудове на УАСГ – София (Годишник на 
УАСГ). 
 Предоставените трудове не са били обект на докторската дисертация и 
на конкурса за доцент на кандидата, като 10бр. публикации и монографията 
са самостоятелни, а 2 бр. са в съавторство с още 1 автор – докторант на доц. 
д-р инж. Атанас Георгиев. 
 
 3.Известни цитирания на публикации на кандидата 
 Заявени са общо 11 цитирания от други автори на 3 публикации на 
кандидата (9 – от български автори и 2 от чужди автори). Цитиранията са в 
периода 2005г. – 2011г. и се отнасят за два труда, публикувани преди 2005г. и 
един, публикуван през 2005г. Десет от цитиранията са на автори, нямащи 
съвместни публикации с кандидата. 
 
 4.Обща характеристика на дейността на кандидата  
 4.1.Учебно-педагогическа дейност 
 Доцент д-р инж.  Атанас Андонов Георгиев е преподавател в 
Строителния факултет на УАСГ – София от 1988г. Първоначално води 
упражнения по дисциплините  „Стоманобетонни конструкции” и „Специални 
стоманобетонни конструкции”. От 2003г. води лекционен курс по 
дисциплината „Специални стоманобетонни конструкции” за специалност 
ССС и по избираемата дисциплина „Въпроси по стоманобетон съгласно 
европейските норми  ЕС2” за специалност ССС, а от 2004г. – лекции по 
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„Стоманобетонни мостове” за специалност ССС. Ежегодно ръководи 
дипломанти. Бил е ръководител на двама чуждестранни дипломанти по 
програма ERAZMUS, които са защитили успешно дипломните си проекти. 
Има един успешно защитил докторант, който понастоящем е главен асистент 
в катедра „Масивни конструкции”, а в момента е научен ръководител на един 
редовен докторант, чието обучение продължава. 
 В периода 2005г. – 2011г. доцент Атанас Георгиев е бил лектор на 17 
броя курсове за обучение на проектанти с ППП, организирани и проведени в 
цялата страна от Регионалните колегии на КИИП и секции „Конструкции на 
сгради и съоръжения”. Проблемите за носимоспособност на области с 
напречни сили, за дълготрайност и конструиране на стоманобетонни 
елементи са разработени и представяни от кандидата самостоятелно на всеки 
от проведените квалификационни курсове. 
 Доцент Атанас Георгиев е автор на една учебна програма. 
  
 4.2.Научна и научно-приложна дейност; приноси 
 Тематиката на представени от кандидата трудове и научните приноси 
са в следните области: 

- критични анализи, сравнения и предложения за изменения и 
допълнения на действащите български норми за въздействията 
върху конструкциите и за проектиране на бетонни и стоманобетонни 
конструкции; 

- теоретични проучвания, анализи и приложни уточнения върху 
фермовите модели в европейския стандарт Еврокод 2 и 
съвременните теории на натиснатите полета за моделиране на 
носимоспособността на стоманобетонните елементи, подложени на 
срязване. 

- анализ, критика и предложения за усъвършенстване на съвременните 
приложни модели за носимоспособност на областите от 
стоманобетонни плочи и фундаменти, подложени на продънване, и 
принципите за конструиране на същите. 

Съществен принос на кандидата е, че в резултат на негови публикации 
и последвали публични дискусии и експертни съвети към МРРБ са направени 
промени в „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”, с които са 
отстранени пропуски, неточности и грешки в тези норми. 

В представените от кандидата 15 броя научни трудове има научни и 
научно-приложни приноси, насочени както към обучението на студентите от 
специалност ССС, така и към проектантската практика. 

Кандидатът е изготвил 2 броя отзиви на дисертационни трудове и под 
негово ръководство са разработени 2 научноизследователски теми по 
договори за научни проекти при УАСГ – София 
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Доцент Атанас Георгиев притежава удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност и удостоверение за технически контрол по 
част „Конструктивна” на инвестиционните проекти. Има изготвени над 60 
броя конструктивни проекти, много технически експертизи и технически 
контрол на конструктивни проекти на сгради и инженерни съоръжения. 

 
5.Оценка на личния принос на кандидата 
Личният принос на доцент Атанас Георгиев по отношение на учебно-

педагогическата дейност е безспорен. Той е съставил учебна програма по 1 
дисциплина; титуляр е на две основни и една избираема дисциплина за 
специалност ССС; изнасял е лекции на обучителни курсове за проектанти-
конструктури в цялата страна; издал е 2 броя лекционни материали. 
Ръководените от него дипломанти защитават успешно дипломните си 
проекти, при това с високи оценки. 

Представените трудове са лично дело на кандидата и личният му 
принос в научно и  научно-приложно направление е ярко изразен. Без 
съмнение, той има лични заслуги за усъвършенстване на „Наредба №3 за 
основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за 
въздействията върху тях” и на „Норми за проектиране на бетонни и 
стоманобетонни конструкции”. 

 
6.Критични бележки 
Нямам критични бележки към предоставените от кандидата материали. 
 
7.Лични впечатления 
Познавам кандидата от постъпването му на работа в УАСГ – София. 

Той е високо квалифициран преподавател, който се ползва с уважението на 
студентите от Строителния факултет. Изнася лекциите си изключително 
задълбочено и прецизно, като използва точни терминологични 
формулировки. В научно-изследователската си работа се проявява като 
сериозен и ерудиран научен работник. Водещ специалист е в областта на 
анализа, редактирането и внедряването на европейския стандарт Еврокод 2 у 
нас. Владее немски, руски и английски езици. 

 
8.Заключение 
Имайки предвид гореизложеното, предлагам доцент 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) към катедра 
„Масивни конструкции” на УАСГ – София. 

 
22.12.2011г.  Член на научното жури:    
София                                             /доц. д-р инж. Б.Захариева-Георгиева/ 


