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Abstract: 

This article is dedicated to the creative life path of prof. Atanas Georgiev, who recently left us 

forever. The most important stages of his development as: an erudition and an intellect; a 

lecturer and a scientist; an expert and a practitioner, who left an indelible mark and a worthy 

example for his students, colleagues and friends to follow, are briefly presented. 
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1. IN MEMORIAN 

На 22 юли 2022г. ни напусна завинаги приятелят, колегата, професионалистът 

експертът, и изключителният преподавател, учен и човек – проф. д-р инж. Атанас А. 

Георгиев! Той ще липсва не само на своите близки – съпруга деца, внуци и роднини, но и 

на всички нас: 

На приятелите – с неговата доброта, откровеност и честност, както и с изключително 

тънкия му хумор, който в съчетание с високия му интелект, понякога прерастваше в 

сатира! 

  На колегите преподаватели – с неговите задълбочени познания и опит във всички 

направления и области на строителните конструкции, и особено в областта на теорията и 

практиката на стоманобетонните и специалните стоманобетонни конструкции и мостове, 

по които водеше лекционни курсове и проектиране и безрезервно подкрепяше и 

подпомагаше със съвети, новости и разяснения повечето от тях! 

На своите бивши докторанти и дипломанти, много от които са вече изявени 

преподаватели, научни специалисти и/или водещи проектанти, както и на всички колеги 

от професионалните секции по ССС на  КИИП (НПС и на София-град) – с които беше в 

непрекъснат контакт и предаваше безкористно своя опит и знания на всички които се 

интересуваха от решенията на сложни теоретични и практически казуси! Особено щедър и 

грижовен в това отношение, той беше към колегите и техническите сътрудници от 
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неговото най-близко обкръжение в УАСГ, с които непрестанно водеше професионални 

дискусии и неусетно ги подтикваше към подобряване и усъвършенстване на тяхната 

квалификация! 

На специалистите и колегите от Държавните институции: МРРБ, БИС, ТК56 и др. – с 

неговите много задълбочени анализи и добре обосновани и аргументирани предложения 

за нови текстове и за промени на съществуващи в Правилници, Норми и Наредби, 

свързани с изчисляването, проектирането и експлоатацията на различни видове 

конструкции на сгради и строителни съоръжения! 

На научната общност, в т.ч. на участниците и организаторите на периодично 

провежданите Научни и Научно-технически конференции в УАСГ , ВСУ „Любен 

Каравелов“, НТС и особено във ВСУ „Черноризец Храбър“, където той беше редовен 

докладчик и представяйки винаги в своите публикации изследвания на високо ниво на 

най-важните теоретични и практически проблеми в областта на строителните 

конструкции, неминуемо способстваше за повишаване и на нивото на тези професионални 

форуми и на специализираните им издания! 

Всичко това ни накара, по идея на доц. д-р инж. Дария Михалева от ВСУ „Ч. 

Храбър“ която аз приех с разтворени обятия и поех голямата отговорност, да Ви представя 

накратко най-съществените творчески изяви на проф. д-р инж. Атанас Георгиев, с който 

делихме общ кабинет в УАСГ почти 35 години и сме били стотици пъти заедно – както 

професионално, така и в неформална обстановка, в делници и празници, в трудни и 

радостни моменти, тет а тет и със своите съпруги, защото бяхме и сме много близки 

приятелски семейства! 

 

2. ОБРАЗОВАНОСТ И ИНТЕЛЕКТ 

Проф. Ат. Георгиев е роден на 06.01.1954г. в гр. Сливен, където още през 1971г. 

завършва средното си гимназиално образование с отличен успех. Още в началното 

училище проличава неговият неукротим стремеж към знания и усъвършенстване – 

започва 1-ви клас едва 6 годишен и се научава да пише еднакво и огледално (симетрично) 

и с двете си ръце, която способност запази и до края си! 

Същата година е приет във ВИСИ (сега УАСГ), където завършва висшето си 

образование също с отличен успех през 1976г. и получава диплома за  Строителен 

инженер по специалността „Промишлено и гражданско строителство“. Веднага след това 

е предложен и провежда едногодишна специализация по приложна математика в ЦПМ 

при ВМЕИ-София, която завършва през 1977г. с диплома за Инженер-специалист по 

специалността „Приложна математика“. 

Благодарение на натрупаните знания и високия му интелект, по-късно в периода 

1998-2001г., като асистент в катедра Масивни конструкции на УАСГ, разработва 

дисертационен труд и става Доктор по научната специалност 02.15.04 „Строителни 

конструкции. 

 

3. ПРОЕКТАНТ 

В КИПП „Инжпроект“ при ДСО „Инжстрой“- София, от 1979 до 1987г. като 

проектант и р-л група „Инженерни съоръжения“ Ат. Георгиев участва и ръководи 

проектирането на значими инженерни съоръжения: Мост-естакада „ХМС-Аерогара 

София“ (1979-1983г.); Мост-естакада над бул. „Рилска обител“ (по бул. „Вл. Вазов“, 

1980г.); Централна трибуна на олимпийския стадион в Атина (НОЕ Германия – 1981г.); 

Мост „Родопи“ Пловдив (1983г.) и др. 

Като перспективен млад проектант, той е определен и провежда две специализации: 

по Проектиране на ЕК Техника в НОЕ – Зюсен, Германия (1980-81г.) и по Подпорни 
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скелета и кофражна техника във фирма „Пайнер“ АГ – Пайне, Германия (1983-84г.), които 

допринасят още повече за усъвършенстване на проектантските му умения 

 

4. ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕН 

Завръщането на инж. Ат. Георгиев през 1988г. в родната Алма Матер, вече като 

преподавател в катедра Масивни конструкции на СФ при ВИАС (сега УАСГ), бележи най-

важния етап от професионалния му живот. Високият му интелект и придобитите знания и 

опит като проектант-конструктор му позволяват да се включи веднага като пълноправен 

член на катедрата и още същата година е в основата на Организационния комитет по 

провеждане на Първата НК по „Стоманобетонни конструкции – теория и практика“, 

подготвена от нас и проведена в ДУ в к.к. Дружба – Варна под егидата на СУБ. 

    
а)       б) 

Фигура 1. Ат. Георгиев (вторият отляво) като асистент в  Орг. комитет на Първата НК по 

Стоманобетонни конструкции – теория и практика през 1988г в ДУ, к.к. Дружба-Варна (а) 

и като професор (първият отляво) в катедрата в УАСГ през 2015г. (б) 

 

    
а)       б) 

Фигура 2. Последната лекция на проф. Георгиев през 2020г. (а) и прогнозата му за 

„развитие“ на образованието в света (б) 
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Той бързо напредва в академичните длъжности: още следващата година покрива 

изискванията и става ст. асистент, през 1990г. – гл. асистент, през 2005г. – доцент, а през 

2012г. – професор. Отначало води упражнения и курсово проектиране, а от 2003г. и 

лекции по дисциплините „Стоманобетонни конструкции“, „Специални ст.б. 

конструкции“, „Въпроси по стоманобетон според ЕС2“, както и „Стоманобетонни 

мостове“  (от 2004г.) със студенти от специалност ССС. През годините се усъвършенства 

и като педагог и скоро става любим лектор на своите студенти и желан ръководител на 

дипломанти и докторанти 

През 1996-97г. по препоръка на катедрата Ат. Георгиев провежда нова 

специализация, този път по „Саниране на сгради“ към Европейския институт за 

следдипломно обучение на инженери (EIPOS) в Дрезден – Германия и получава 

„Европейска диплома за реконструкция на сгради“, която още повече разширява 

професионалната му област и възможности. Плод на неговите знания и опит са издадените 

3бр. лекционни курса, 3бр. книги, над 30бр. статии в специализирани издания, над 150 

експертни доклада и над 200 проекта за нови и решения за обновяване, реконструкция и 

усилване на съществуващи сгради и мостове. Този именно богат опит и знания той 

безкористно предаваше на своите възпитаници – дипломанти и докторанти. 

    
а)       б) 

Фигура 3. С неговия докторант инж. К. Велинов през 2014г. (а) и в учебната лаборатория 

по изпитване на строителни конструкции (б) 

 

    
Фигура 4. По време на защитата на дисертацията на последната му докторантка инж. 

Галина Соколова през 2020г. 
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С тях той избираше да разработват значими и актуални теми, като: „Прътови модели 

за носимоспособност на D-области на ст.б. елементи натоварени в опънната зона“ (2009г. 

с гл. ас инж. Никола Ангелов); „Крайно гранично състояние при срязване на 

стоманобетонни колони“ (2015г. с гл. ас. инж. Константин Велинов) и „Безгредови ст.б. 

конструкции – изследване за верижно разрушаване при случаен отказ на колона (2020г. с 

инж. Галина Соколова). 

Своеобразен връх в научните си изследвания Ат. Георгиев постигна с 

разработената и успешно защитена докторска дисертация през 2001г. на тема: 

Моделиране и носеща способност на В-областите (B-regions) на стоманобетонни 

елементи. С предложеното от него ново кинематично условие за съвместимост на 

деформациите, отчитащо и приплъзванията в наклонените пукнатини на „срязано 

напукано поле“ той конституира общ  трикомпонентен фермов модел (ТРИК), който 

описва НДС на В-областите на ст.б. елементи с и без напречна армировка. Освен 

носещата способност, моделът дефинира с ясен физически смисъл и важни 

характеристики на В-областите, за които няма категорична обосновка и/или се 

дефинират приблизително – размер и меродавност на областите, преход към D-

област, минимална напречна армировка и др. 

    

а)       б) 

Фигура 5. Корицата на автореферата на дисертацията на проф. Георгиев (а) и схеми 

илюстриращи поведението на срязано натиснато поле при разрушаване (б) 

       
а)       б) 

Фигура 6. Общ ТРИК модел за елементи с и без стремена (а) и напрежения в сечение 

нормално на надлъжната ос (б) 
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С предложените научни приноси, базирани на фермовата аналогия за носеща 

способност  в области с напречни сили и огъващи моменти, колегата Ат. Георгиев 

дръзна да се противопостави на залегналия в тогавашните наши норми т.н. „блоков“ 

модел за изчисляване по наклонени сечения, както и с корифеи като проф. Л. Маноилов, с 

когото често водеше дискусии на тази тема 

В своите лекционни курсове и книги, самостоятелни или в съавторство със с  някои 

от докторантите си, проф. Георгиев винаги се стремеше и представяше теоретичните 

въпроси с добре осмислени модели и схеми, показващи ясно физическия и/или статически 

смисъл на проблема. 

       
    а)       б) 

Фигура 7. Заглавната страница на книгата Указания за прилагане на БДС EN 1992-1-1 (а) и 

схеми илюстриращи физическия смисъл на някои условия (б) 

 

В същата книга са дадена отлични илюстрации на принципите за изчисляване и 

конструиране на почти всички видове основни стоманобетонни елементи и конструкции. 

 

 

    

 

 

 

 

а)       б) 

Фигура 8. Отлична илюстрация за необходимостта от „разтягане“ на диаграмата на 

опънната сила в армировката спрямо моментната диаграма (а) и за изследване на 

надлъжното срязване м/у плоча и стебло на високи греди (б) 
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Този прийом е залегнал и в книгата му „Прътови модели за проектиране на 

стоманобетонни елементи“. Например, там той ефектно изяснява подходящите модели и 

адекватното им конструиране при различни видове къси конзоли. 

а)       б) 

Фигура 9. Заглавна страница на книгата (а) и схеми на прътови модели и на адекватното 

им конструиране - за къса конзола и конзола с ортогонално армиране (б) 

 

 

а)      б) 

Фигура 10. Нагледно дефиниране на явленията „равнинно“ и „местно“ срязване (б) горе и 

на ефектите в критичната област при продънване на гладки плочи (б) долу 
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Фигура 11. Триизмерно онагледяване за оптималното разполагане на клоновете на 

напречната армировка при продънване на гладки плочи около колони 

 

Публикациите и докладите на проф. Ат. Георгиев също се отличаваха със 

задълбоченост и оригиналност на проведените проучвания, анализи и заключения. 

Вероятно повечето от нас сме имали възможността да се насладим на неговите интересни 

презентации именно тук, в тези зали на ВСУ „Черноризец Храбър“, ръководството на 

който дълги години най-учтиво ни предоставя за провеждане на МНК „Проектиране и 

строителство на сгради и съоръжения“. 

 

    
а)       б) 

Фигура 12. Проф. Георгиев представя свой доклад на МНК „Архитектура и строителство“ 

във ВСУ „Черноризец Храбър“ през пролетта на 2019г.. 

 

5. ПРАКТИК И ЕКСПЕРТ 

Независимо от високия си професионален статус, проф. Ат. Георгиев беше и до края 

си остана неразривно свързан и със строителната практика. Проектантският му опит, в 
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съчетание с високите теоретични и научни познания за строителните конструкции, 

формираха в негово лице отличен експерт и диагностик в тази област. Принос за това 

вероятно имат и проведените стотици съвместни проучвания, обследвания, изпитвания и 

изготвени становища, експертизи и проекти за преустройства и/или реконструкции и 

възстановяване на съществуващи повредени или стари сгради и мостове. 

    
а)       б) 

Фигура 13. Ат. Георгиев с екипа на проф. Т. Марков при изпитване на трамваен мост над 

р. Какач в София през 1990г. (а) и по време на изпитване на пътен мост над р. Бели Искър 

в Рибарица през 2014г (б) 

    
а)       б) 

Фигура 14. Проф. Георгиев при обследване на аварирал мост над р. Върлещица в с. 

Първенец през 2014г. (а) и през 2019г. при инспекцията на изпълнения на негово място  

неподходящ нов стоманен мост (б) 

      
а)       б) 

Фигура 15. С инж. К. Велинов през 2013г. при проучване на сградата на ф-та по 

Журналистика (а) и конструктивно заснемане на сгради на ЦВК и ЦАБ през 2019г. (б) 
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На много от проучваните и обследвани съвместно стари сгради, особено паметници на 

културата и архитектурата, той беше и главен конструктор при разработване на решения 

за тяхното възстановяване и/или реставриране. 

 
Фигура 16. ИП и ТП за Основен ремонт и възстановяване на сграда на Богословски 

факултет на пл. „Св. Неделя“ 19 в София, 2013-2014г. 

. 

      
Фигура 18. Обследване и конструктивно заснемане на Паметник Бузлуджа, 2019г. 
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   а)      б) 

Фигура 19. Обследване и оценка на състоянието на конструкциите отвън (а) и отвътре( б) 

 

6. ОБЩЕСТВЕНИК 

Проф. д-р инж. Ат. Георгиев беше член на:  

• НТС по Строителство от 1980г. – от началото на проектантската си практика.  

• КИИП, секция ССС, където е член с ППП още от основаването й през 2003г. и 

участва много активно за повишаване квалификацията на колегите. В периода 

2005-2011г. той е лектор на 17бр. квалификационни курсове в 11бр. РК на тема: „ 

Проектиране на бетонни и ст. б. конструкции съгласно Еврокод 2“, а през 2020г. е и 

Председател на НПС по ССС. 

• ICOMOC (Международен комитет за паметници и забележителни места) – от 

2004г. 

 

Като утвърдил се експерт по строителни конструкции, той беше също:   

• Главен консултант по офериране на проекти за Германия на: “ТИЕ” - София (1991-

1992), “Софстройпродукт” (1993) и “ТРИМА-3” ООД - София (1994-2002). 

• Участник в разработването на научноизследователски проекти по:  

- „Задача №1 от плана на дирекция ТПНХЕС към МРРБ: “Проект за наредба с 

технически норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни 

конструкции” – НИСИ, 2002г. 

- „Научна тема по възлагане на ИА” Пътища”: “Норми за проектиране и 

строителство на пътни мостови съоръжения” – дог. Др-48/12.07. 2002г.  

• Член на работната група по Еврокод 2 към ТК56 при БИС - от 2003г. и р-л на 

групата за Проектиране на ст.б. конструкции – от 2006г. 

 

Със своите качества като личност и с професионалните си изяви  

проф. Ат. Георгиев остави незаличима следа и достоен  пример за подражание 
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