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Общи положения 

 
 

1. Структура на факултета 
 
 

 През отчетния период не са настъпили структурни промени в 
Строителния факултет. Факултетът се състои от седем катедри и осем 
учебни лаборатории. 

 Във факултета се обучават студенти в магистърска програма по 
регулирана специалност „Строителство на сгради и съоръжения” на 
български и на английски език в редовна  (пет годишен магистърски 
курс) и задочна форма на обучение (шест годишен магистърски курс; 
само на български език). Обучават се и студенти в бакалавърска 
програма по специалност „Управление в строителството” (четири 
годишен бакалавърски курс; на български език). Също така се предлагат 
и кратки програми в квалификационна степен (ОКС) „магистър” по 
специалностите „Конструктивно инженерство”, „Реконструкция и 
модернизация на сгради и съоръжения”, „Изследване и проектиране на 
строителни конструкции”, „Управление на проекти в строителството”, 
„Енергийна ефективност в строителството”,„Софтуерни технологии в 
строителството” и „Инженерно осигуряване на защита от бедствия и 
аварии”.  

 През последните години най-голям интерес се проявява към 
магистърската програма по „Управление на проекти в строителството”, 
която се явява и най-желаната магистърска програма в рамките на 
Университета като цяло.  
 

2. Учебна дейност 
 

 Отчетният период бе белязан от продължаваща епидемична 
обстановка и обучение в електронна среда. И преподаватели и студенти 
се изправиха пред предизвикателството да общуват дистанционно и да 
търсят начини за ефективно протичане на учебния процес. Летният 
семестър на 2019/2020 уч. г. не протече по най-добрия начин доколкото 
никой, включително и ректорското и деканскато ръководство, не 
очакваше толкова продължителна забрана за присъствено обучение в 
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аудиториите на университета. В началото липсваше достатъчно опит и 
информация, нямахме никаква практика. Нямаше ясни инструкции как 
да се провежда обучението, преподавателите решаваха как да действат 
индивидуално и на собствената си съвест, което като краен резултат 
беше в ущърб на студентите и на учебния процес като цяло. 
Следващите два семестъра на учебната 2020/2021 г. липсваха 
недостатъците на предходния семестър, заповедите на ръководството 
бяха ясни и категорични и учебният процес протече според 
очакванията.  
 В голяма степен електронното обучение от дистанция протичаше 
огледално на присъственото обучение „лице в лице“, което е очаквано 
тъй като именно за такова е акредитиран УАСГ. Това увеличи 
многократно натоварването на всички преподаватели. Лекторите 
трябваше да изготвят спешно подходящи материали, които да ползват 
по време на електронното обучение, а упражненията в електронна среда 
изискват повече време за корекции и проверка на курсовите задачи и 
проекти. В крайна сметка с времето и студенти и преподаватели се 
адаптираха към новите условия и реалности, а положените усилия ще 
бъдат само в полза на учебния процес вбъдеще, а настоящият може да се 
заключи, че не е бил в ущърб на студентите. 
 

Традиционно във факултета ежедневно се полагат усилия за 
постоянното подобряване на учебния процес, които се изразяват в: 

• Навременна заверка на семестриалните курсови задачи и проекти, 
за да се обезпечи успешното провеждане на съответната изпитна 
сесия; 

• Стремеж към провеждане на изпити основно в редовните и 
поправителните сесии, определени от графика на учебния процес; 

• През отчетния период не са правени промени в правилника за 
учебната дейност  на  УАСГ. С цел подобряване на качеството и 
регламентиране на електронното обучение от дистанция в УАСГ 
бе създаден и приет ПРАВИЛНИК ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 
в чието изготвяне се включиха деканските ръководства на всички 
факултети от УАСГ; 
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• Непрекъснато осъвременяване на системата на преподаване и 
проверка на знанията на студентите в съответствие със световните 
тенденции; 

• Стремеж към осъществяване на все по-тясна връзка между наука и 
практика в образованието на съвременните строителни инженери.  

Продължава англоезичното обучение на студенти, в което се 
обучават български и чуждестранни студенти, които са преминали 
успешно подготвителния курс. Има предложение от страна на СФ при 
определени критерии да отпадне задължителната подготвителна 
година за чуждестранните студенти в УАСГ. В тази форма на обучение 
от 2014 година приемаме и чуждестранни студенти от Европейския съюз 
след успешно положен приемен изпит, с уеднаквени с българските 
студенти изисквания към тях, както и на техните права и задължения в 
учебния процес.    
 

2.1. Състояние на учебния процес 
 

 През отчетния период се запази високият брой студенти с редовен 
статус, но същевременно се увеличи и броят на записаните студенти в 
задочната форма на обучение. В таблицата по-долу е даден броят на 
студентите в СФ по специалности за отчетния период. 

Брой обучавани студенти в СФ по специалности за периода 2019/20 - 2020/21 
уч. г.: 

Уч. 2019/20 год. 

Специалност 

Зимен 

семестър 

Летен 

семестър 

ССС – редовно обучение 774 628 

ССС, АЕО 38 25 

ССС – задочно обучение 99 94 

Управление в строителството 31 27 

Управление на проекти в строителството 17 2 

Конструктивно инженерство 3 1 

Енергийна ефективност в строителството 0 0 

Общо  962 777 

Уч. 2020/21 год. Зимен Летен 
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Специалност семестър семестър 

ССС – редовно обучение 766 547 

ССС, АЕО 36 29 

ССС – задочно обучение 115 76 

Управление в строителството 38 30 

Управление на проекти в строителството 23 23 

Конструктивно инженерство 0 0 

Енергийна ефективност в строителството 0 0 

Общо  978 705 

 

За периода на мандата се запази и тенденцията броят на успешно 
дипломиралите се студенти на първа сесия да е по-голям  

 В следващата таблица е дадено сравнение на броя на 
дипломантите през отчетния период: 

Броят на дипломираните студенти в СФ по специалности за периода 2019/20 
- 2020/21(зимен семестър) уч. г. е, както следва: 
  

2019/20 
ЗС 

2019/20 
ЛС 

2020/21 
ЗС 

Строителство на сгради и съоръжения (МА след средно 
образование) 

41 72 28 

Строителство на сгради и съоръжения – английско-езиково (МА 
след средно образование) 

6 1 2 

Строителство на сгради и съоръжения – задочно (МА след 
средно образование) 

   

Управление в строителството (БА след средно образование)  2  

Управление на проекти в строителството (MA за бакалаври) 6 15  

Изследване и проектиране на строителни конструкции (MA за 
бакалаври) 

   

Конструктивно инженерство (MA за бакалаври)   1 

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения (MA за 
бакалаври) 

   

Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии (MA за 
бакалаври) 

   

Енергийна ефективност в строителството (MA за бакалаври)    

Софтуерни технологии в строителството (MA за бакалаври)    

Сумарно: 53 90 31 
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 През отчетния период се изработи комплексна дипломна работа 
между Архитектурен факултет и Строителен факултет.  
 
      Определено можем да направим извода, че в нашия факултет е 
налице тенденция за своевременно дипломиране. Стана традиция 
първите по успех дипломанти да бъдат наградени от ръководството на 
УАСГ с парични награди, а също така и от браншовите организации – 
КИИП и КСБ.  
 

2.2. Учебен план на специалносттите 
 

 През отчетния период учебните планове на специалностите в СФ 
бяха актуализирани, без съществени промени, основно чрез допълване 
и актуализиране на избираеми курсове. Традиционно по редица 
дисциплини бе извършено актуализиране и осъвременяване на 
учебните програми на основата на най-новите постижения в 
строителната наука и практика.  

 

2.3. Монографии, учебни помагала и пособия 
 

 Тук трябва да отбележим традиционния стремеж на катедрите от 
СФ да издават книги и учебни помагала на електронен носител. 
Продължаващата епидемична обстановка и безалтернативното 
обучение в електронна среда значително ускориха този процес. Наред с 
усъвършенстването и допълването на съществуващите учебни помагала 
се създадоха и напълно нови записки на лекционни курсове, примерни 
курсови задачи и указания за изготвяне на курсови проекти. 
Изготвените материали са качени на личните страници на 
преподавателите, като част от тях и на електронната платформа на 
УАСГ. Много от тях са достъпни само за студентите, повечето курсове на 
електронната платформа на УАСГ са достъпни само за редовно 
записаните студенти в съответния семестър или имат ключ за достъп. 
Поради това прегледът на личните страници на преподавателите или 
на електронната платформа не дава достоверна представа  за наличните 
върху тях учебни материали и ресурси. В тази връзка задължение на 
катедрините отговорници по качеството е да предоставят семестриални 
и годишни доклади за качеството на обучение във всяка катедра, в които 
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да се дава актуална и надеждана информация за предоставените учебни 
ресурси. 

 
В съответсвие с изискванията на чл. 10, ал. 2, т. в и чл. 92 от 

Вътрешната система за осигуряване на качеството и извършваните 
годишни вътрешни одити на качеството по катедри учебните ресурси, 
предоставяни на студентите са както следва: 

Катедра „Строителни материали и изолации”: 
През отчетния период в катедрата няма издадени нови учебници и 

учебни помагала. 
Дисциплините, по които са предоставени лекциионни и други 

учебни материали са 100% от всички дисциплини, преподавани в 
катедрата.  

Неопределено е средното време, изминало от издаване на 
учебните ресурси, предоставени от преподавателите в катедрата. 

Дисциплините, при обучението по които се използват съвременни 
методи за преподаване (презентации, мултимедия и др.) са 80%. 

В електронната платформа за обучение на страницата на УАСГ са 
поместени материали  за 50% от дисциплините. 

 

Катедра „Организация и икономика на строителството”: 
През отчетния период преподавателите в катедрата са 

актуализирали лекционните си материали и презентации, без да 
създават нови учебници и/или учебни помагала. 

Дисциплините, по които са предоставени учебници или записки 
на лекции са 92 % от всички дисциплини, преподавани в катедрата. 
Дисциплините, по които има предоставени други учебни ресурси са 76 
% от всички дисциплини. 

Средното време, изминало от издаване на учебните ресурси, 
предоставени от преподавателите в катедрата е 5 години. 

Дисциплините, при обучението по които се използват съвременни 
методи за преподаване (презентации, мултимедия и др.) са 56 %. 

В електронната платформа за обучение на страницата на УАСГ са 
поместени материали  за 32 % от дисциплините. 
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Катедра „Технология и механизация на строителството”: 
През отчетния период в катедрата няма издадени нови учебници и 

учебни помагала. 
Дисциплините, по които са предоставени учебници или лекции са 

94 % от всички дисциплини, преподавани в катедрата. За 100% от 
дисциплините има предоставени други учебни материали. 

Средното време, изминало от издаване на учебните ресурси, 
предоставени от преподавателите в катедрата е 12 години. 

Дисциплините, при обучението по които се използват съвременни 
методи за преподаване (презентации, мултимедия и др.) са 81 %. 

В електронната платформа за обучение на страницата на УАСГ са 
поместени материали  за 15 % от дисциплините. 

 

Катедра „Масивни конструкции”: 
През изминалата учебна година в катедрата не са издадени 

учебници и учебни помагала, но на студентите е осигурен достъп до 
електронни лекционни записки и ръководства за упражнения по почти 
всички дисциплини, преподавани в катедрата. 

Дисциплините, по които са предоставени учебници или лекции са 
100% от всички дисциплини, преподавани в катедрата. Дисциплините, 
по които има предоставени други учебни материали са 5% от всички 
дисциплини. 

Средното време, изминало от издаване на учебните ресурси, 
предоставени от преподавателите в катедрата е 5,5 години. 

Дисциплините, при обучението по които се използват съвременни 
методи за преподаване (презентации, мултимедия и др.) са 100 %. 

В електронната платформа за обучение на страницата на УАСГ са 
поместени материали за 18 % от дисциплините. 

 

Катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции”: 
През отчетния период в катедрата нe са издадени нови учебници и 

учебни помагала. Преподавателите в катедрата са актуализирали 
лекционните си материали и презентации. 

Дисциплините, по които са предоставени учебници или лекции са 
80% от всички дисциплини, преподавани в катедрата. Дисциплините, 
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по които има предоставени други учебни материали са 75% от всички 
дисциплини. 

Средното време, изминало от издаване на учебните ресурси, 
предоставени от преподавателите в катедрата е 8 години. 

Дисциплините, при обучението по които се използват съвременни 
методи за преподаване (презентации, мултимедия и др.) са над 70 %. 

В електронната платформа за обучение на страницата на УАСГ са 
поместени материали  за 30 % от дисциплините. 

Катедра „Строителна механика”: 
През отчетния период в катедрата нe са издадени нови учебници и 

учебни помагала. Преподавателите в катедрата са актуализирали 
лекционните си материали и презентации. 

Дисциплините, по които са предоставени учебници или лекции, са 
88% от всички дисциплини, преподавани в катедрата. Дисциплините, 
по които има предоставени други учебни материали, са 91% от всички 
дисциплини. 

Средното време, изминало от издаване на учебните ресурси, 
предоставени от преподавателите в катедрата, е 14 години. 

Дисциплините, при обучението по които се използват съвременни 
методи за преподаване (презентации, мултимедия и др.), са 50%. 

В електронната платформа за обучение на страницата на УАСГ са 
поместени материали за 33% от дисциплините. 

Катедра „Автоматизация на инженерния труд”: 
През изминалата учебна година в катедрата не са издавани нови 

учебници и учебни помагала, но съществуващите са подобрени и 
разширени, и на студентите е осигурен достъп до електронни 
лекционни записки и ръководства за упражнения по всички 
дисциплини, преподавани в катедрата, основно в средата на MS Teams, 
но и в e-learn. 

Дисциплините, по които са предоставени учебници или лекции, са 
100% от всички дисциплини, преподавани в катедрата. Дисциплините, 
по които има предоставени други учебни материали, са 25% от всички 
дисциплини. 

Средното време, изминало от издаване на учебните ресурси, 
предоставени от преподавателите в катедрата, е 6 години. 
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Дисциплините, при обучението по които са използвани 
съвременни методи за преподаване (презентации, мултимедия и др.)  са 
100%. 

В електронната платформа за обучение e-learn на УАСГ са 
поместени материали за 40% от дисциплините (КСС, АИТ, ИТ, СИМ, 
избираеми). В страниците на преподавателите на сайта на УАСГ са 
качени материали за още 50% от дисциплините (ПИИС, АИТ, КССП, 
ПРЕЕС, ПИ, Тримерно геометрично моделиране). 

 
Учебните занятия по всички дисциплини, преподавани в 

горепосочените катедри са проведни съгласно изискванията на 
нормативните документи. Студентите редовно са получавали учебна 
документация и ресурси за обучението си. 

 

2.4. Магистърски и избираеми програми в Строителен 
факултет 
 

През отчетния период няма предложени нови магистърски 
програми освен действащите към момента. Трябва да отбележим, че 
най-много студенти има записани в магистърската програма 
„Управление на проекти в строителството”, организирана от катедра 
„Организация и икономика на строителството”, по която обучението 
започна от летния семестър на учебната 2012/2013 г. и по която към 
настоящия момент освен платен прием има и студенти по държавна 
поръчка. Към останалите магистърски програми няма особен интерес 
или по-точно интересът изчезва след като кандидат-студентите се 
запознаят с годишните такси за обучение. 

Всички съотносими учебни програми в Строителния факултет са 
основани на европейските стандарти от системата EN (еврокодове), с 
което студентите, завършващи СФ на УАСГ са конкурентни на 
националния и европейския трудов пазар.  

 
 

2.5. Учебната дейност и професионалната подготовка – по 
европейски критерии и национални традиции 
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 През отчетния период продължи работата по актуализацията на 
ECTS–пакета и цялостно усъвършенстване и обновяване на учебната 
документация (квалификационна характеристика, учебни планове, 
учебни програми, анотации, конспекти и литературата към тях). 
Периодично се преглеждат, анализират и актуализират учебните 
програми по дисциплините, преподавани в Строителен факултет. Тук 
трябва да отбележим, че целта на тази огромна работа е съдържанието 
на учебните програми да съответства на най-новите достижения на 
строителната наука и практика. 

През отчетния период преподаватели от Строителния факултет 
изнесоха лекции в курсове, организирани от Регионалните колегии на 
КИИП и КСБ, както следва: 

• "Възстановяване и усилване на сгради – проблеми, конструктивни 
решения, практически препоръки”, лектор проф. д-р инж. Марина 
Трайкова, Регионално ръководство на КИИП-Пловдив и секция 
„Конструкции на сгради и съоръжения” 

• „Проектиране на стоманобетонна стенна конструктивна система 
при наличие на съставни плътни дуктилни стени и стени с отвори, 
съгласно системата Еврокод”, лектор проф. д-р инж. Васил 
Кърджиев, Регионално ръководство на КИИП-Пловдив и секция 
„Конструкции на сгради и съоръжения” 

• „Строителни скелета. Безопасност при монтаж, експлоатация и 
демонтаж“, лектор доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ръководител на 
катедра „Технология и механизация на строителството“, УАСГ, 
Камара на строителите в България 

• „Дистанционно обучение по ЗБУТ на фирми, вписани в ЦПРС“, с 
участието като лектор на доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, 
ръководител на катедра „Технология и механизация на 
строителството“, УАСГ, Камара на строителите в България 

Разработените и изнесени в проведените курсове лекции имат 
голям принос за запознаване на колегите от проектантската практика 
със съвременните тенденции при проектиране на строителни 
конструкции и съоръжения. Също така, те по категоричен начин 
доказват наличието на голям научен и практически потенциал в 
Строителния факултет на УАСГ. 
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 2.6. Други дейности за развитие и усъвършенстване на 
учебната работа 
 

През отчетния период, всяка година, се проведе по традиция 
конкурса „Най-добра дипломна работа”, организиран първоначално от 
катедра „МДПК”, а впоследствие и от катедра „Масивни конструкции”, 
от катедри „Организация и икономика на строителството”, 
„Строителна механика” и „Технология и механизация на 
строителството”. В последните години финансово конкурсът се 
подпомага от КИИП – София-град, КСБ и частни организации и 
компании. Цел на ръководството на СФ е успешният и утвърден вече 
модел да бъде разширен в рамките на целия университет. От 
предходното деканско ръководство бе подета инициатива за изготвяне 
на Каталог „Дипломни работи на СФ” за всяка дипломна сесия, който да 
съдържа подробна информация за дипломните работи на 
дипломиращите се студенти, получените от тях награди, 
изследователските им постижения и предпочитаната област на 
професионална реализация. Смятаме, че това би подпомогнало както 
дипломантите, така и техните потенциални работодатели. Така 
строителният бранш би могъл да открие младите колеги с техния 
потенциал и възможности, с доказаните им качества.  

 Ежегодно се провеждаше и конкурсът, организиран съвместно от 
катедрата “СМИ” и фирма  „Баумит България” за разработване на 
курсов проект в част “Топлоизолация на сгради“ по дисциплината 
“Строителни изолации“ за студенти по специалност ССС, ІІІ курс. 
Провеждаше се и ежегоден конкурс, организиран от катедра 
„Технология и механизация на строителството” с техническата и 
финансова подкрепа на „PERI България ЕООД”.    

 

2.7. Организация на учебната дейност 
 

 Разписът на учебните занятия за студентите бе изготвян 
своевременно и координирано. По предложение на доц. Стоянка 
Иванова, ръководител катедра „Автоматизация на инженерния труд“, 
СФ пое инициатива за автоматизирано генериране на разписите на 
учебните занятия. То би предотвратило евентуални грешки при 
разпределянето на занятията по зали и по часове, както и 
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необходимостта от проверка и нанасяне на разписите на всички 
факултети по отделно върху общи такива. 

 Имаше стремеж за спазване на графика на учебния процес, но 
поради пандемичната обстановка се наложи удължение на летния 
семестър през 2019/20 уч. г.  

Има какво да се желае по отношение на записването на студентите 
за всеки семестър, през отчетния период. От една страна деканското 
ръководство е длъжно да спазва разпоредбите на „Наредбата за 
определяне на нормативната и наднормативна заетост на 
преподавателския състав“, според която броят на студентите в учебна 
група трябва да е между 20 и 30 студенти, като по изключение се 
допускат единични групи до 15 студенти. От друга страна пък трябва да 
защити интересите на студентите, за които не е нормално да сменят 
учебна група между зимен и летен семестър. Решението на ректорското 
ръководство за служебна заверка на всички занятия от летния семестър 
на 2019/2020 уч. г. доведе до масово записване от всички студенти в 
зимния семестър на 2020/2021 г. Не така масово обаче успяха да го 
заверят в срок, въпреки удължената заверка. За да се изпълнят 
разпоредбите на по-горе цитираната наредба се наложиха размествания 
сред студентите по учебни групи в 3-та-4-та седмица от началото на 
летния семестър, което резонно доведе до масово недоволство 
адресирано към деканското ръководство, както от страна на студентите, 
така и от страна на преподавателите от всички факултети, водещи 
занятия в СФ. Може би е удачно разпоредбите на „Наредбата за 
определяне на нормативната и наднормативна заетост на 
преподавателския състав“ да се спазват стриктно в началото на учебната 
година, но ректорското ръководство да допуска изключения между 
зимен и летен семестър на една и съща учебна година. 

 Работата във факултетната канцелария през отчетния период се е 
провеждала безупречно, експедитивно и отговорно под 
непосредствения контрол на деканското ръководство, за което сме 
изключително благодарни на нашите факултетни инспекторки. 
Специално трябва да се отбележи, че тяханата работа бе изключително 
затруднена заради пандемичната обстановка. Поради онлайн заверките 
и неподписаните студентски книжки в края на зимния семестър на 
2020/2021 уч. г. те трябваше да проверят конкретен студент дали е 
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заверил дадена дисциплина по списък пратен от съответния 
преподавател, а списъците пък се актуализираха и пращаха по няколко 
пъти. Ако имаше възможност преподавателите да въвеждат електронно 
текуща информация за успеваемостта на студентите (заверка на лекции 
и упражнения), а самите студенти текущо да я проверяват, то работата 
на факултетната канцелария и деканското ръководство щеше да е доста 
по-облекчена.  
 

3. Научноизследователска и консултантска дейност 
 

 Научноизследователската дейност в катедрите към Строителния 
факултет през отчетния период беше сравнително ползотворна, 
въпреки пандемичната обстановка. Голяма част от планираните 
събития се проведоха онлайн. 

 Усилията на всички преподаватели и служители от Строителния 
факултет са насочени към утвърждаването на факултета като един от 
водещите научноизследователски центрове в рамките на Университета 
по архитектура, строителство и геодезия и в национален мащаб.  

Във факултета продължи да се осъществява и активна експертно-
консултационна и изпитвателна дейност. Провеждат се 
експериментални изследвания, изработват се експертизи, които са 
свързани с оценката на качеството на строителни материали и изделия, 
както и с оценката на състоянието на стоманобетонните, металните, 
дървените и пластмасови конструкции на редица сгради и съоръжения, 
оценка на качеството на изпълнение на СМР. В Строителния факултет 
са едни от най-добрите специалисти в България по анализиране и 
установяване на причините, довели до много дефекти, повреди и 
аварии на строителни конструкции. 

Преподавателите в Строителния факултет през отчетния период, 
като резултат от своята научноизследователска дейност, взеха участие в 
редица национални и международни научни форуми. 
 

3.1. Научноизследователска дейност  
   
 Научноизследователската дейност, по направления в катедрите 
към Строителния факултет, през изтеклата 2020 година, включва: 
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3.1.1. Международни научноизследователски проекти    
 

 През отчетния период преподаватели от СФ, съвместно с 
преподаватели от АФ и ГФ  и ХТФ на УАСГ, участват в проект 
„НАСЛЕДСТВО БГ” по ОП „Наука и образование за интелигентен 
растеж”  - Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на 
центрове за върхови постижения“ и Процедура BG05M2OP001-1.002 
„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“. УАСГ е 
партньор по проекта заедно с още десет образователни и научни 
организации. Водеща организация за реализиране на дейностите по 
проекта е Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В рамките 
на проекта в УАСГ се  изгражда лаборатория: „Централна научно-
изследователска лаборатория за консервация и реставрация на 
недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН)” (между СФ, АФ и 
ГФ на УАСГ). Вече е закупена голяма част от оборудването за 
лабораторията и в момента  стартират СМР по проекта. Тук е мястото да 
отдадем благодарност за всеотдайната работа и професионализма на 
проф. д-р инж. Фантина Рангелова, която е един от ръководителите на 
проекта. Срокът за изпълнение на проекта е от 28 февруари 2018 г. до 28 
декември 2023 г. 

Изграждането на център за върхови постижения „НАСЛЕДСТВО 
БГ” и изграденият вече център за компетентност - „Национален център 
по сеизмично инженерство” ще допринесат за укрепването на 
инфраструктурата на УАСГ, необходима за научноизследователската и 
иновационната му дейност, за подобряването на капацитета за 
реализиране на достижения и насърчаване научно-изследователската 
работа на преподавателите, докторантите и студентите на СФ, и на 
УАСГ, като цяло, което е в интерес на развитието на инженерно-
строителната практика в България и Европа.  
 
 УАСГ - Строителен факултет чрез екип от катедра „Строителни 
материали и изолации с водещ изследовател доц. Румяна Захариева е 
партньор по Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за 
устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова 
икономика“ (Clean&amp;Circle) за изграждане и развитие на Център за 
компетентност, финансиран по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Срокът 
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за изпълнение на проекта е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г. Към 
момента е направен ремонт на лабораторните помещения и е закупено 
оборудване.  
  Членове от академичния състав на СФ-проф. Димитър Димитров, 
съвместно с ас. инж. Виктория Стоилова- участват в проекта 
Национална Научна Програма „Опазване на околната среда и 
намаляването на риска от неблагоприятни явления и природни 
бедствия”, Работен пакет 1.10.5 „Оценка на последствията от силни 
земетресения”  - втора година от програмата. УАСГ е участник 
съвместно с БАН и други ВУ. 

Колектив от четирима преподаватели от катедра „МДПК“ - гл.ас. 
д-р инж. Чавдар Пенелов, гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева и гл.ас. д-р 
инж. Георги Радославов с ръководител проф. Николай Рангелов 
участват в проект FREEDAM PLUS: Valorisation of knowledge for FREE 
from DAMage steel connections. Участници са консорциум от 14 
университета и ECCS. Проектът е двугодишен, от 01.07.2020 до 30.06.2022 
г. 
 

3.1.2. Научноизследователски проекти към УАСГ-ЦНИП. 
  
Класираните и финансирани проекти по договори с УАСГ-ЦНИП са: 
 

На общо основание:  
 Ръководител Тема 

1 

Доц. д-р инж. 
Любомир Здравков  

 

„Изследване на влиянието на хоризонталните 
напречни инерционни сили от трафик за 
надлъжните греди на стоманените ЖП 
мостове с отворена пътна конструкция” 

 

 
 За подпомагане на докторанти: 
№ Ръководител Тема 

1 

Проф. д-р инж. Жулиета  
Манчева 
докт. инж. Александър Рибин         

„ Оптимизация на риска при оценка 
на разходите през жизнения цикъл на 
обекти от сградното строителство” 

2 
Доц. д-р инж. Нели Банишка 
докт. инж. Румела Атанасова       

„Разработване на модел за 
оптимизиране сертификацията на 
сгради в условията на устойчиво 
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№ Ръководител Тема 

строителство” 

3 

Доц. д-р инж. Лъчезар 
Хрисчев 
докт. инж. Виктор Николов 

„ Експериментално изследване на 
носимоспособността на анкерни 
устройства за катерещи се  кофражи” 

 

 По допълнителни споразумения за втори етап: 

№ на 
проект 

Ръководител Тема 

Д-95/17 

Проф. д-р инж. Богомил 
Петров 
инж. Гюлнас Алиманова    

„Вероятностни методи за 
прогнозиране на експлоатационния 
срок от карбонизация на бетони с 
импрегнационни покрития.” 

Д-
119/19 

Доц. д-р инж. Росица 
Петрова 
инж.Ралица Кушева 

„Електронна система за управление 
на строителните отпадъци” 

Д-
122/19 

Доц. д-р инж. Нели   
Банишка 
инж. Христо Христов 

„Усъвършенстване управлението на 
човешките ресурси на строителната 
площадка посредством иновативен 
метод” 

Д-
125/19 

Проф. д-р инж. 
Фантина Рангелова 
инж. Екатерина 
Гешанова                     

„Икономически анализ за избор на 
носещи стени на сгради, изпълнени 
от дървени панели CLT(XLAM)„ 

Д-
127/19 

Гл. Ас. д-р инж. 
Мариела Милачкова   
инж. Ана Вълкова                     

„Усъвършенстване на управлението 
на инвестиционни строителни 
проекти по ФИДИК”. 

БН-222 
/19 

Проф. д-р инж. Марина  
Трайкова                          

„ Ревитализация на  традиционна 
архитектура за културно-устойчиво 
регионално развитие” 

 

 През февруари 2021 г. бяха подписани договорите в резултат от 
конкурсът за финансиране на научноизследователски проекти за 2021 
година от УАСГ-ЦНИП. Спечелените проекти от СФ са един на общо 
основание, с ръководител доц. д-р инж. Любомир Здравков и три 
проекта за подпомагане на докторанти, с ръководители доц. д-р инж. 
Цветан Георгиев (докт. инж. Владислав Милков), доц. д-р инж. Лъчезар 
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Хрисчев (докт. инж. Юлия Работова -Христова) и проф. д-р инж. 
Фантина Рангелова (докт. инж. Станислава Митева). Класирано научно 
предложение по допълнителни споразумения за 2021 година е за 
подпомагане на докторанти, с ръководител  на доц. д-р инж. Лъчезар 
Хрисчев и докт. инж. Виктор Николаев Николов. 

През следващата година очакваме от преподавателите и 
докторантите на Строителния факултет по-активно участие в подаване 
на заявки за изследователски проекти на общо основание, както и за 
проекти, свързани с подпомагане на разработването на докторските 
дисертации в СФ. 

 
 

3.2. Експертно-консултационна и изпитвателна дейност 
 

Списък на обекти, които са предмет на сключени договори с 
„УАСГ-ЦНИП” ЕООД за периода от 01 януари  2020 г. до 31 май 2021 г. с 
ръководители от Строителен факултет са в следващата таблица: 

№ Обект 

1 

"Проектантски дейности свързани с реновиране на сграда Металургично производство, 
Проектантски дейности свързани с рехабилитация на сграда Склад за скрап и Проектантски 
дейности свързани с частична рехабилитация на сграда Трошачно на територията на Аурубис 
България АД“ 

2 

Техническо обследване за установяване техническото състояние на бетона и армировката за обект: 
„1163 / Учебно-битов корпус с хранителен блок в сгради №№ 15А, 15Б и 15В във В.Ф. 22160 – Плевен“. 
Първи етап – Сграда 15Б и Сграда 15В 

3 

Конструктивна експертиза с обследване на носещата конструкция на жилищна сграда намираща се в 
гр. София, ул.,,Шипка” 15 с цел установяване на състоянието й и даване на конструктивно становище 
във връзка с реализиране на бъдещи инвестиционни намерения 

4 

Техническа експертиза за установяване съответствие на изпълнената носеща конструкция на строеж 
"Складове за суровини и готова продукция", УПИ XVIII-3889 "За складова и промишлено-търговска 
дейност", кв.233, гр. Панагюрище с одобрения проект по част “Конструкции” във връзка с въвеждане 
на сградата в експлоатация 

5 

Работен проект за изпълнение на строителството на фундаменти - средни ивици с дължина 53,250 м", 
за обект: Изграждане на фаза 1 на национално хранилище за РАО, подобект: Платформа 1. Подвижен 
покрив 

6 
Техническо обследване за установяване якост на бетона, вид и местоположение на армировката от 
таванната плоча на обект: Реновация клон на ОББ Разград, ул. Св. Св. Кирил и Методий  

7 

Изготвяне на проектно решение за възстановяване на носещата способност на аварирала носеща 
стоманобетонна конструкция, вследствие избухване на електрически бойлер на втори жилищен етаж, 
в апартамент №28 във вх.А на жилищна сграда в кв. „Три чучура – север”, бл.63, гр. Стара Загора 

8 

Извърши тестове по доказване на сеизмична устойчивост на оборудване, предназначено за 
монтиране в АЕЦ Козлодуй, чрез динамични въздействия от земетресения, съответстващи на 
местоположението му в ДГС, както следва: водорегулиращ вентил, манометър, отсичащ вентил 

9 
ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ - ЕКСПЕРТИЗА относно:”Освидетелстване техническото състояние на 
строителната конструкция на: “СТАРИЯ МОСТ“, съществуващо съоръжение, използвано като 
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временен транспортен достъп до УПИ І40,41 – “за автосервиз, магазин и офис“, от кв.11 по плана на 
гр. София, местност: “в. з. Врана – Герман“, във връзка с писмо от 19.12.2019г. на  арх. Здравко 
Здравков - Главен архитект  на  Столична Община, за представяне становище в район “Панчарево“ на 
СО за съществуващото положение и техническото състояние на съоръжението“ 

10 
Безразрушителни изпитвания на бетони за обект: Ж.п. надлез на км 54+503 над ул. П. Берон в гр. 
Кюстендил 

11 

Изготвяне на Техническа експертиза за определяне характеристиките на вложени бетони в 
съоръжения на ПСОВ-Ямбол и установяване съответствието с изискванията на Инвестиционния 
проект 

12 
Изготвяне на конструктивно-техническа експертиза за състоянието на конструкциите на сградите на 
УниБИТ, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 119 

13 Вземане на проби и изпитвания на бетони и армировки за обект: Магазин „ЗОРА“ в гр. Бургас 

14 
Разработване на проекти на рецептурни състави на проектен бетон, с класове по якост на натиск, 
съгласно БДС EN 206:2013+А1:2016 и националното приложение към него 

15 

Техническо обследване за установяване съответствието с проектните изисквания на изпълнени 
армировка и бетон в околовръстни стоманобетонни стени по ос А и ос 1 за обект: Склад за груби 
фуражи и пелетизирана люспа на „Олива“ АД, с. Разделна, общ. Белослав 

16 
 Разработване на проекти на рецептурни състави на проектен бетон, с класове по якост на натиск, 
съгласно БДС EN 206:2013+А1:2016 и националното приложение към него 

17 
Конструктивно заснемане, конструктивно обследване на сградата и възстановяване на проектна 
документация по част Конструкции  

18 

ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ-ЕКСПЕРТИЗА относно „Освидетелстване техническото състояние на 
авариралата на 24.02.2020г.  строителна конструкция на подобект: “АРХИТЕКТУРЕН ЕЛЕМЕНТ 
“ЛЕДЕНИЧЕ“ (Атрактивен, входен модул “СВЕТЛОМРАЗЕЦ“), находящ се в ПИ 12259.200.26; ПИ 
12259.200.1; ПИ 12259.200.16,  м. “Влахиня“, землище на гр. Враца – Врачански балкан, Община Враца, 
Област Враца, изграден съгласно Договор (за изработка, доставка и монтаж) № Д-98/10.05.2013г., по 
изпълнение  на  проект: “Развитие и устойчив туризъм в община Враца - Леденика – туризъм без 
сезони“; Препоръки за ликвидация на аварийното състояние и възстановяване на експлоатационната 
пригодност на съоръжението“ 

19 

Техническо обследване за оценка състоянието на вложените материали в елементите на 
стоманобетонната носеща конструкция за обект, находящ се в гр. София, бул. „Княгиня Мария 
Луиза“ № 25,  (“София-Център (Централни хали“)) 

20 

Техническа експертиза за определяне характеристиките на бетона и армировката от стоманобетонни 
конструктивни елементи между оси B и D (колони и виренделови греди) и заключение за 
експлоатационните възможности на конструкцията в Хале складова база на ПловдивСтройРесурс АД 
– гр. Пловдив, след пожарно въздействие 

21 

Обектово изпитване за установяване якостта на натиск на бетона и армирането на стоманобетонни 
колони във връзка с изпълнение на Проект за промяна предназначението на ЕРЦ в център за 
кариерно развитие от площадката на Аурубис България АД 

22 
Безразрушителни изпитвания на бетони за обект „Мост над р.Тополница при  км 33+179 на път III-
8402+ 

23 

Експертна оценка за установяване състоянието на конструкция на опасна сграда - жилищен блок 104, 
находящ се в ж.к. Красна поляна I-част, (стар адрес бл.4) на ул. Братин дол №16 (сграда със стар пл. 
№348, от к.л.333) 

24 
„Изработване на работен проект за почистване чашата на язовир „Панчарево“ от наносни 
отложения“ със собственик Министерство на Земеделието, Храните и Горите 

25 

ТЕХНИЧЕСКО  СТАНОВИЩЕ – ЕКСПЕРТИЗА относно: “Оценка на  експлоатационната  сигурност 
на строителната конструкция на “12те броя стоманени стълбове, ситуирани в “пресечена местност“ 
по трасето на линията“ от лифтовото съоръжение: “Двуседалков  открит лифт »Романски-малък 
резен»", разположено на територията на ПП “Витоша-СО“ изискано с писмо изх. № САГ 18-ТК00-
89/31/30.06.2020г. на Главния архитект на Столична Община, и във връзка с образуваното в Дирекция 
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”Общински строителен контрол“ СО, административно производство на основание чл.195, ал.(4) от 
ЗУТ. Препоръки (при необходимост) за възстановяване на експлоатационната пригодност на 
процесните съоръжения“  

26 

Конструктивно становище за състоянието на конструкцията на   две селскостопански сгради в 
поземлен имот с проектен идентификатор 38978.303.9, находящ се в землището на гр. Костинброд, 
собственост на Институт по криобиология и хранителни технологии към Селскостопанска академия  

27 

Тестове по доказване на сеизмична устойчивост на оборудване за АЕЦ Козлодуй: Аварийно работно 
осветление, предназначено за монтиране в РО, МЗ, ДГС, 5,6МОХ101,102 и НРЗ и Аварийно 
евакуационно осветление, предназначено за монтиране в РО, МЗ, ДГС, 5,6МОХ101,102 и ДГС 

28 

”Проектно  решение за извършване на “необходим” и ”неотложен“ “основен ремонт”, с цел 
възстановяване  на експлоатационната  годност  на  строителната конструкция на обект: 
“ТРИЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА (със ЗП = 151,29m2), находяща се УПИ Х16, от кв. 
434 по плана на гр.София, местност: “Центъра“, район: “Средец“ Столична Община, бул. “Васил 
Левски“ № 28Г, гр. София, отразявайки предписанията на изготвеното “Техническо Становище – 
Експертиза“ от доц.д-р инж. Иван Марчоков, и при вземане под внимание на настъпилите с времето 
промени“ 

29 

”Проектно решение за извършване на “необходим” и ”неотложен“ “основен ремонт”, с цел 
възстановяване на експлоатационната годност на строителната конструкция на обекти:І. МАСИВНА 
СГРАДА (на един етаж) за Здравна Дейност – ДЕТСКА ЯСЛА № 1, с идентификатор 68134.103.162.1;ІІ. 
СПОМАГАТЕЛНА СГРАДА(на един етаж за техническия персонал)“ находящи се  в дворно място с 
идентификатор 68134.103.162 представляващо ПИ(Поземлен Имот) 2, от кв.419  по  плана  на гр. 
София, местност: “Центъра“, район:“Средец“ СО, ул.“Хан Крум“ №23, гр. София, отразявайки 
предписанията на изготвеното от доц. д-р инж.Иван Марчоков “Техническо Становище – 
Експертиза“, и при вземане под внимание на настъпилите с времето промени“ 

30 Тестове по доказване на сеизмична устойчивост на оборудване за АЕЦ Козлодуй: сферичен вентил. 

31 

ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ – ЕКСПЕРТИЗА  ОТНОСНО: ”Оценка на  проектната и 
експлоатационна сигурност на строителната конструкция на строеж:”Триетажна ЖИЛИЩНА 
СГРАДА с полувкопан сутерен с ГАРАЖИ” находящ се в УПИ ХVІІ223, кв.116 по плана на гр. София, 
м. ”кв.Драгалевци–Разширение север”, район: ”ВИТОША” СО, гр.София, с оглед установяване: 
Техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.(1),т.(1÷5) и ал.3 от ЗУТ, като 
отговори и на въпросите:- Каква е степента на завършеност на строежа,находящ се в недвижим имот с 
идентификатор 68134.1972.2941?- Какви материали  са  вложени в процесния строеж и с какво качество 
са последните?- Изграденото до момента отклонява ли се от архитектурния проект за сградата?- Има 
ли недостатъци в строителството, извършено до момента и в какво се изразяват те?- На коя дата са  
дадени строителна линия и ниво за процесния строеж ? 

32 

Техническо обследване за предварителна оценка състоянието на вложенитe материали в два от 
елементите на горно стоене на Мост над р. Перловска в южната част на УПИ I-416 и II-416, кв. 129 а, 
местност Подуене – Център 

33 

”Освидетелстване на техническото състояние на строителната конструкция на обект: 
”ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА” намиращ се в УПИ XIII163, кв.12А по плана на гр. София, м. 
“кв. Бояна“, с административен адрес: гр. София, район:“Витоша“ Столична община, ул.“Васил 
Чекаларов“№ 8 бивша ул. “Боянска песен“ №2), с оглед възможността за възстановяване на сградата 
след настъпилото разрушение, причинено от взрива на газова бутилка, разразил  се на 
22.12.2019г.(~12,30 часа)“ на ІІрия етаж в сградата. Препоръки за укрепване на основната носеща 
конструкция на сградата” 

34 

Тестове по доказване на сеизмична устойчивост на оборудване (МЩУ 0ТL54/76J01) табло  за 
управление на хермоклапи ОТL54S01, табло за управление на вентилатор ОТL54J03, съгласно договор 
№ 502000013 от 31.03.2020 г. "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомателно оборудване 
и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни 
реомнти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на 
експлоатацията им в периода 2020-2023 година) за АЕЦ Козлодуй ЕАД 

35 Сеизмична квалификация на детектор за маслени пари тип VISATRON VN2115/87 за ДГС на  5 И 6 
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блок на АЕЦ Козлодуй 

36 
Сеизмична квалификация на електрически шкафове 5DQ16/1,2 и LS14R12/1,2 и табло 5DK11 за 5 и 6 
блок на АЕЦ Козлодуй 

37 
Безразрушителни изпитвания на бетони за обект: Стоманобетонни мостове в ж.п. възел Пловдив – на 
км 158+616, 9+981 и 14+587 

38 

 „Конструктивно обследване и антисеизмично укрепване на  командно-технологичната сграда на 
подстанция „Славейков““ и сключване на основния Договор №МЕР-БС-ДОГ-55/21.09.2020 г. между 
„ЕСО“ ЕАД, МЕР БУРГАС и „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  

39 Изготвяне на технически паспорт на съществуващ резервоар за питейна вода „Под Бояна“ 

40 

”Проектно решение за извършване на “необходим” и ”неотложен“ “основен ремонт”, с цел 
възстановяване на експлоатационната годност на строителната конструкция на: “СГРАДАТА на 
“СИНИЯ ЛЪВ“  (обект: “СГРАДА за ТЪРГОВИЯ“), находяща се в УПИ ІІІ338, кв.468  по  плана  на гр. 
София, местност: “Центъра“, район: “Средец“ СО, ул.“Иван Вазов“ № 6(шест) с идентифи катор 
68134.100.270, гр. София, отразявайки предписанията на изготвеното от доц. д-р инж. Иван Марчоков 
“Техническо Становище – Експертиза“, и  при вземане под внимание на настъпилите с времето 
промени“ 

41 

Обследване състоянието на мостови съоръжения на: бул. „Тракия“, в близост до бензиностанция 
Лукойл, на път № SLV 2079 (с. Николаево - с. Панаретовци - с. Самуилово - гр. Сливен, над река 
Тунджа), бул. „Банско шосе над ж.п. линия, преди КАТ Сливен и трите мостови съоръжения на река 
Новоселска в гр. Сливен) от територията на Община Сливен, което да послужи за изготвяне на 
техническите им паспорти 

42 

"Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически за обект „Ремонтно-възстановителни 
работи на преливник, водобоен кладенец и подпорна стена на разделително съоръжение на р. 
Тунджа, гр. Ямбол, при км 31+200" 

43 
Тестове по доказване на сеизмична устойчивост на оборудване (Прототипен базов шкаф, Прототипен 
инфраструктурен шкаф, Прототипна мрежова кутия, Стойка за 27" монитор) за АЕЦ Козлодуй ЕАД 

44 Сеизмична квалификация на електрическо табло 5ТG11J01 за 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй ЕАД 

45 
Работен проект за възстановяване на ПХСХП “Св.Александър Невски” в съответствие с Техническото 
задание, приложено към писмо №356 на Светия Синод от 14. 07. 2020 г. 

46 
Безразрушителни изпитвания на бетони за обект „Покривна плоча на производствена сграда в УПИ 
LXXVIII-799, гр. Варна“. 

47 

„Извършване на разширено конструктивно обследване за задълбочено определяне на състоянието на 
отделните конструктивни елементи и предписване на допълнителни (при необходимост) мерки за 
защита и/или усилване на конструкцията на обект - Пътен надлез за ж.к. „Сторгозия”, гр. Плевен“ 

48 
„Проект за Асансьор към Анодно – Конверторен участък” на територията на Аурубис България АД   
Допълнително проектиране на баня и тоалетна в подножието на асансьора. 

49 „Обследване на пиедестала на антенната система на радара за наземно движение Scanter 2001i” 

50 
Безразрушителни изпитвания за установяване на качествата на бетона за вертикални елементи за 
обект „Сграда на бул. „Н. Вапцаров“ 16, гр. София“ 

51 Оптимизиране на четири състава за производство на бетон 

52 

„Експертна оценка за ветровото натоварване върху козирките на стадион „Христо Ботев“ гр. Пловдив 
и техническа експертиза за установяване на актуалното състояние на бетона и закотвящата армировка 
от елементи на стоманобетонната конструкция“ 

53 
Сеизмична квалификация на шкаф 5ZB13 и двойка шкафове 5ZA01/1-5ZA01/2 за 5 и 6 блок на АЕЦ 
Козлодуй 

54 

Тхеническо обследване за предварителна оценка състоянието на вложените материали в част от 
елементите на горно строене на мост над река Шиндра северната част на УПИ ІІ-1169, кв. 39, местност 
Горубляне, район Младост 

55 
Техническо обследване на фасадите  за консервация и реставрация на Паметника на свободата на 
връх Шипка 

56 Проект по част Конструктивна във фази "идеен" и "работен" за консервация и реставрация на 
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фасадите на Паметника на свободата на връх Шипка 

 
3.3. Докторанти    

Докторантите в СФ се обучават по седем докторски програми: 
„Строителни конструкции” (МДПК), „Строителни конструкции 
(Стоманобетонни конструкции)”, „Строителна механика, 
съпротивление на материалите (Строителна механика)”, „Строителни 
материали и изделия, и технология за производството им”, 
„Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 
проектиране (в строителството)”, „Технология и механизация на 
строителното производство” и „Организация и икономика на 
производството (строителството)”. 

 За отчетния период в СФ са зачислени, като числен състав 8 
редовни докторанти, 6 по докторска програма „Организация и 
икономика на производството (строителството)”, 1 по „Строителни 
материали и изделия, и технология за производството им” и 1 по 
„Строителни конструкции” (катедра МДПК). 

 Към май 2021 г. в Строителен факултет се обучават 31 докторанти, 
от които 25 - редовни, 3 - задочни и 3 на самостоятелна подготовка. През 
2020 г. 2 докторанти са защитили докторска степен.  

В момента се провежда втора кандидат-докторантска сесия за 
заявените и утвърдени от МОН като държавна поръчка редовни и 
задочни докторантури за Строителен факултет за академичната 
2020/2021 година, като е подал заявление и е допуснат до изпит 1 
кандидат-докторант към катедра „Организация и икономика на 
строителството”. 
 Наблюдава се спад на интереса на младите специалисти, както и 
на специалисти от практиката към докторските програми, което 
частично се дължи и на пандемичната обстановка. Трябва да се работи в 
посока привличане на изявените студенти към научна работа и 
кандидатстване в докторски програми към факултета. 
 През отчетния период имаме значително постижение на наш 
редовен докторант-инж. Диана Бонкова, която е проектирала и има 
патент за широкоформатен керамичен блок Porotherm 25 Light Plus. 
Продуктът е с повишени топлоизолационни характерики и намалено 
обемно тегло, с повишена устойчивост, която пряко зависи от 
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геометрията на решетката на самия керамичен блок. Продуктът е на 
пазара от 01.11.2020 г., а датата на вписване на патента е 14.10.2020 г. 
Инж. Бонкова е редовен докторант към катедра „Автоматизация на 
инженерния труд“.  

 
4. Международно сътрудничество  

 

4.1. Студентска и преподавателска мобилност по линия на 
европейски образователни програми 
 
 През изтеклия отчетен период, по обективни причини, 
Строителният факултет имаше много ограничена мобилност по 
програма „Еразъм+”. 
 Студентска мобилност  
 През 2020/2021 г. г. в Строителния факултет по програмата 
„Еразъм+” се обучават общо 14 студента, от които 6 са от партниращи 
държави - Руска Федерация, Казахстан и Украйна, а другите са от 
Европейския съюз. В университети на други държави няма изпратени  
наши студенти, заради забраната за пътуване. 
 Преподавателска мобилност 
 През февруари 2020 година, непосредствано преди коранавирус 
рестрикциите беше реализирана академична мобилност на 2 
преподаватели от Lublin University of Тechnology, Полша. С този 
университет беше сключено и Еразъм споразумение по инициатива на 
доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев. Двамата гостуващи полски 
преподаватели присъстваха на организирания от катедра „Технология и 
организация на строителството“ научно-приложен семинар с 
международно участие на тема „Строителни скелета – наука и 
практика”, на които присъстваха студенти, докторанти, преподаватели 
и представители на бизнеса.  

Ще бъде направено всичко възможно студентите и 
преподавателите нереализирали мобилност, заради пандемията, да го 
направят при подобряване на обстановката. 

Следващият списък съдържа програмните страни и партньори, с 
които Строителният факултет има действащи двустранни 
споразумения за обмен по Еразъм+ към текущия момент. 

Държава Университет 

Белгия Ghent University 
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Държава Университет 

Белгия KU Leuven 

Германия Ruhr Universitat Bochum 

Германия Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden 

Германия Technische Universitat Dresden (TU) 

Германия Karlsruher Institut fur Technologie 

Германия Hochschule für Technik Stuttgart 

Гърция National Technical University of Athens 

Гърция Technologiko Ekpaideftiko Idryma-Pirea 

Дания VIA University College 

Испания Universidad de Girona 

Испания Universidad de Granada 

Испания Universidad Politecnica de Madrid 

Италия Universita degli Studi di Firenze 

Италия Universita’ degli Studi di Genova 

Италия Politecnico Di Milano 

Литва Kaunas University of Technology 

Литва Vilnius College of Technologies and Design 

Норвегия Norwegian University of Science and Technology 

Полша Silesian University of Technology 

Полша AGH University of science and technology 

Полша Technical University of Lodz 

Македония Cyril and Methodius University in Skopje 

Турция Mehmet Akif Ersoy University 

Турция Yildiz Technical Universit 

Турция Istanbul Kultur University 

Турция Selcuk Universitesi 

Турция Cumhuriyet University 

Финландия Seinäjoki University of Applied Sciences 

Франция Ecole Superieure d`Ingenieurs des Travaux de la Construction de Caen 

Франция Institut Universitaire Technologique Saint-Nazaire 

Франция Ecole Nationale des Ponts et Chaussees - ParisTech 

Чехия Brno University of Technology 

Чехия Czech Technical University in Prague 

Швеция Chalmers University of Technology 

Германия RWTH Aachen University 

Турция Bitlis Eren University 

Великобритания Edinburgh Napier University 

Турция Pamukkale university 

Хърватия University of Osijek 

Португалия Universidade De Aveiro 

Испания Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-Barcelona Tech) 

Италия L’Università Kore di Enna 

Португалия Instituto Superior Técnico 
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Държава Университет 

Испания Universidad de Castilla - La Mancha 

Португалия Universidade do Minho 

Румъния Politehnica University of Timisoara 

Италия Università Politecnica delle Marche 

Франция Université Lille 1 – Sciences et Technologies Polytech Lille (Graduate School of 
Engineering) 

Словакия Technical university of Kosice 

Австрия Technische universitat (TU) Wien 

Латвия Riga Technical University (RTU) 

Полша University of Bielsko – Biala / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-
Białej 

Франция Universite de Cergy-Pontoise 

Румъния Ovidius University of Constanta 

Сърбия University of Nis 

Полша Lublin University of Technology 

Одобрените проекти по EРАЗЪМ+ с партниращи страни са в 
следващия списък. 

Университет Държава Град 

Universidade Fumec Brazil Belo Horizonte 

National University of Civil Engineering Vietnam Hanoi 

Georgian technical University Georgia Tbilisi 

International Educational corporation -KAZGASA Kazakhstan Almaty 

Moscow State University of Civil engineering(MGSU) Russia Moscow 

Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil 
engineering Russia Saint-Petersburg 

Tomsk State University of Architecture and Building Russia Tomsk 

North Caucasian Federal University Russia Stavropol 

South Ural State University /SUSU/  Russia Chelyabinsk 

Beketov National University of Urban Economy in Kharkov Ukraine Kharkiv 

Odessa State Academy of Civil engineering and Architecture Ukraine Odessa 

Institut Polytechnique Privé des Sciences Avancées de Sfax 
(IPSAS) Tunisie Sfax 

Gujarat Technological University  India Gujarat, Ahmedabad, 

Manipal Academy of Higher Education India Karnataka, Manipal 

University of Prishtina Kosovo Prishtina 

Polytechnic University of Tirana Albania Tirana 

National University of Architecture and Construction of 
Armenia Armenia Yerevan 

Yerevan State University  Armenia Yerevan 

Въпреки че, заради пандемията, пътуванията бяха ограничени, 
трябва да се рзширяват възможностите за международна мобилност на 
студентите, докторантите и преподавателите на СФ, защото така се 
подобрява нивото на ключовите компетентности и умения по 
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отношение пазара на труда, засилват се възможностите за повишаване 
на международното измерение на образованието и обучението, а 
допълнителен ефект е подобряване на чуждоезиковото обучение, на 
езиковото многообразие и междукултурното разбирателство.                     
 

 4.2. Членство и участие в работата на наши и 
международни организации 
 

• Проф. д-р инж. Николай Рангелов е член на Международен 
научен комитет на “The International Colloquium on Stability and 
Ductility of Steel Structures SDSS 2022”. 

• Проф. д-р инж. Марина Трайкова е член на IABSE (International 
Association for Bridge and Structural Engineering) и на FIB (Fédération 
Internationale du Béton). Проф. Трайкова е избрана за председател 
на Националната Група на IABSE и за Vice Chair на работна група 
"Construction History for Design" на IABSE; член е на работна група 
„Сеизмично устойчиви конструкции“. 

• Проф. Борянка Георгиева, проф. Димитър Димитров и  проф. 
Марина Трайкова са ръководители на работни групи към 
Технически комитет (ТК56) при БИС „Проектиране на строителни 
конструкции“, чиято дейност е свързана с превод, редактиране и 
въвеждане на системата „Конструктивни Еврокодове“ като 
български стандарти и с изготвяне на Национални приложения 
към тях.  

• Доц. Цветан Георгиев и доц. Вътю Танев са членове на ECCS 
(Европейска конвенция по стоманени конструкции / European 
Convention for Constructional Steelwork). 

• Доц. Цветан Георгиев, доц. Вътю Танев, гл.ас. Стоян Иванов и гл.ас. 
Васил Георгиев са членове на IABSE (International association of 
bridge and structural engineering).  

• Проф. Борислав Белев, проф. Николай Рангелов, доц. Цветан 
Георгиев, доц. Вътю Танев и доц. Деляна Бояджиева са 
ръководители на работни групи към ТК56 към БИС, чиятто 
дейност е свързана с въвеждане на системата “Конструктивни 
Еврокодове” и изготвяне на Национални приложения към тях. 

• Доц. д-р инж. Любомир Здравков е член на CEN/TC 250 Structural 
Eurocodes. 
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• Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев е председател на управителния 
съвет на НТС по Строителство; член на The International Union of 
Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and 
Structures (RILEM); член на технически комитет “Surface 
delamination of concrete industrial floors” към RILEM; член на 
Технически комитет ТК 61 “Изолации на сгради и строителни 
съоръжения” към БИС; член на УС на БАУП. 

• Доц. д-р инж. Румяна Захариева е член на технически комитети 
към Български институт по стандартизация: ТК -15 (Околна среда, 
представител на КИИП) и ТК-101 (Устойчиво строителство, 
представител на УАСГ) и Председател на ТК-94 (Опазване 
културно наследство, представител на УАСГ). 

• Доц. д-р арх. Стоянка Иванова е член на International Solar Energy 
Society (ISES), на World Society of Sustainable Energy Technology 
(WSSET), на Scottish Renewables organisation. 

• Проф. д-р инж. Фантина Рангелова е член на PMI; член на УС на 
БОСП и председател на УС на БАУПС;  член на технически 
комитети към Български институт по стандартизация: ТК -106 
(Управление на проекти, програми и портфолио), Член на ТК-94 
(Опазване културно наследство, представител на УАСГ); член на 
БААИК, член на КНОБ. 

• Доц. д-р инж. Александър Таушанов е член на Международен 
съвет за проучвания и иновации в строителството и конструкциите 
CIB. 

• Доц. д-р инж. Иван Ростовски е член на технически комитети към 
Български институт по стандартизация: ТК -4 "Цимент, вар и 
гипс"и ТК-5 "Бетон и разтвори", и Технически комитет по 
акредитация (ТКА) - лаборатории за изпитване към Изпълнителна 
Агенция (Българска Служба за Акредитация (ИА БСА). Член на 
УС на ССЛСБ и член на НТС по строителство. 

• Доц. д-р инж. Цветан Георгиев, гл.ас. д-р инж. Станислав Райков и 
гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев участват в междуведомствена 
работна група по изготвянето на Проект на наредба за изпълнение 
на стоманени конструкции към МРРБ.  

• Проф. д-р инж. Марина Трайкова и доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев 
участват в междуведомствена работна група по изготвянето на 
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Проект на наредба за правила за изпълнение, контрол и приемане 
на бетонни и стоманобетонни конструкции към МРРБ. 

 

4.3. Участие в национални и международни конференции и 
симпозиуми, семинари и изнесени лекции 
 

През отчетния период преподавателите от Строителния факултет 
участваха в редица национални и международни прояви. Някои от тях 
са публикувани в издания с импакт фактор (Web of Science) и импакт 
ранг (SCOPUS): 

• Muneer, T., Ivanova, S. Efficient Routines for Obtaining Radiation 
View-Factor for Non-Uniform Horizons. // Energies 13 (2020), 2551; 
pp. 1-17, Impact factor 2.702; DOI:10.3390/en13102551. 

• Dakov, D. Belev, B. Durability issues related to detailing links of steel 
crane runway beams to columns. IABSE Congress – Resilient 
technologies for sustainable infrastructures, Sept. 2020, Christchurch, 
New Zealand. 

• Zdravkov, L. A. Necessary height of the vertical stiffeners in steel silos 
on discrete supports with accounting of imperfections. Journal of the 
International Association for Shell and Spatial Structures, Vol. 61, No. 3, 
pp. 201 – 210, September n. 205, 2020. ISSN: 1028-365X. DOI: 
https://doi.org/10.20898/j.iass.2020.002 

• D Blagov, Tz Georgiev, D Kisliakov, P Pavlov, B Petrov and M 

Traykova, Rapid structural assessment of buildings – experience after 
the 26th November 2019 Earthquake in Albania, IOP Series: Materials 
science and Engineering, Volume 951, September 2020. DOI: 
10.1088/1757-899X/951/1/012019 

• Georgiev L. and Ivanov St. „RETRFITTING OLD STEEL RIVETED 
RAILWAY TRUSS BRIDGES IN BULGARIA: A CASE STUDY “, 
Structural Engineering International, February 2020, pp 124-127. гл. ас. 
Стоян Иванов 

• Ivanov St. and Georgiev L. „Conformity assessment of two orthotropic 
steel deck bridges in Bulgaria according to present requirements“, ХI 
International Scientific Conference „Civil engineering design and 
construction“ DCB2020, Varna, Bulgaria, 10-12 September, 2020. 
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• Ivanov S., Vestman V. And Collin P., „Additional effects from 
transforming open bridge cross section to semi-closed”, First IABSE 
Online Symposium, Wroclaw, Poland, 7-9 October 2020, pp 893-900. 

• Abdulahad E., Mahmud E. Seismic behaviour before and after 
strengthening of solid confined masonry walls with glass fiber 
reinforced polymers -analysis of hysteresis curves, obtained by shaking 
table tests. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 
Volume 951, 11th International Conference on Civil Engineering Design 
and Construction - DCB'2020 10-12 September 2020, Varna, Bulgaria. 
doi:10.1088/1757-899X/951/1/012018. 

• Abdulahad E., Traykova M. Basic recommendations for strengthening 
of RC beams with Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete 
(UHPFRC) – conclusions from experimental investigation. IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 951, 11th 
International Conference on Civil Engineering Design and Construction 
- DCB'2020 10-12 September 2020, Varna, Bulgaria doi:10.1088/1757-
899X/951/1/012016 

• Santos S., Giarlelis Chr., Jara J., Lampropoulos A., Lo Presti D., Montens 
S., Sutcu F., Takeuchi T., Traykova M., Varum H., White J., Zmigrodzki 
S., Pinto J., Arai A., Comparative study of international major codes for 
the seismic design of buildings, IABSE Conference Wroclaw, Poland, 
10.2020. 

• Tsvetkova, Т., Kerenchev, N. Review of open source software for 
modelling and analysis of structures, IOP Conf. Series: Materials 
Science and Engineering 951 (2020) 012003, IOP Publishing 
doi:10.1088/1757-899X/951/1/012003, Impact Factor: 0.53, Online 
ISSN: 1757-899X, Print ISSN: 1757-8981 

• Mihaela Kouteva-Guentcheva, Carmen Cioflan, Ivanka Paskaleva, 
Giuliano Panza (2020) NDSHA achievements in Central and South-
eastern Europe, Chapter in: "Earthquakes and Sustainable 
Infrastructure: neodeterministic (NDSHA) approach guarantees 
prevention rather than cure." (Panza G., Kossobokov V. G., Laor E. and 
De Vivo B., Eds) 

• Mihaeva Kouteva, Ivanka Paskaleva, Giuliano Panza (2020) NDSHA in 
Bulgaria, Chapter in: "Earthquakes and Sustainable Infrastructure: 
neodeterministic (NDSHA) approach guarantees prevention rather 
than cure." (Panza G., Kossobokov V. G., Laor E. and De Vivo B., Eds) 
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5. Състояние на материално-техническата база и на дейността на 
лабораториите в Строителен факултет 

 

 

5.1. Учебно-изчислителната лаборатория на Строителен факултет  

 с ръководител доц. д-р. инж. Добромир Динев 
 
Налична компютърна техника в лабораторията 
През отчетния период лабораторията е разполагала с около 90 бр. 

оборудвани с компютри работни места за нуждите на образователен 
процес на катедрите на факултета. Работните места са разположени в 5 
учебни зали, в които се обучават студенти от целия Университет.  

Програмно оборудване 
Всички компютри в Учебно-изчислителната лаборатория работят 

под операционната система Windows 10. За нуждите на учебния процес 
на всички работни станции са инсталирани програмни продукти на 
Microsoft office и Autodesk. 
         Използване на Учебно-изчислителната лаборатория в учебния 
процес 

Основното предназначение на компютрите в Учебно-изчислителната 
лаборатория е да се използва за обучение на студентите по 
дисциплините, при които е необходимо компютърно и програмно 
осигуряване. Всички зали са оборудвани с компютърни програми 
съгласно изискванията на катедрите от факултета и могат пълноценно 
да се ползват от преподавателите по отделните дисциплини. Зала 512, в 
свободното от часове време може да се ползва от студентите като зала за 
свободен достъп. През двата семестъра залите на лабораторията са 
натоварени сравнително равномерно, на пълен капацитет. 

 
 
 

     Приоритети в работата на Учебно-изчислителната лаборатория 
В работата на Учебно-изчислителната лаборатория са залегнали 

някои основни приоритети за поддържане на нормален и 
безконфликтен учебен процес. Това са: 

• Изготвяне на график на текущия разпис и разпределение на 
учебните зали в лабораторията по заявка от катедрите; 
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• Инсталиране и поддръжка на софтуера, необходим за протичане 
на учебния процес; 

• Осигуряване на навременен ремонт и подмяна на дефектирали 
компоненти и периферни устройства в залите; 

• Осигуряване на методическа помощ при внедряването на нови 
програмни продукти. 

Компютрите в повечето от залите са остарели и почти неизползваеми. 
Поради това почти всички студенти работят със собствени устройства. 
Това се подпомага от възможността за инсталирането на безплатен 
софтуер, който се използва в учебния процес. При такава организация 
на учебния процес, концентрирането на стари и негодни машини в 
определени учебни зали е неработещо решение. По-добър вариант би 
се получил, ако учебните зали разполагат с безжичен интернет и 
достатъчен брой контакти за електрозахранване. Така всяка учебна зала 
ще се превърне в удобно работно място за студентите. В момента е 
разработен проект за осигуряване на безжичен интернет в залите на 
корпус Б, който с помощта на ръководството на университета и със 
спомоществователството на Студентски съвет може да се реализира през 
следващия отчетен период. 
 
5.2. Учебна и научноизследователска лаборатория по метални 
конструкции (УНИЛ по МК), катедра „МДПК” 
с ръководител доц. д-р. инж. Вътю Танев 

 

Дейността на УНИЛ по МК може да се разгледа в следните три основни 
направления: 

• Подпомагане и онагледяване на учебния процес; 

• Експериментални изследвания свързани с разработка на 
дисертации от докторанти; 

• Експериментални изследвания по заявка на възложители от 
строителната практика. 

Проведените през 2020г. експерименти, както в научно така и в 
професионално направление са: 

Научно направление: 

- Университетска тема БН-231 / 2020г с ръководител доц. Любомир 
Здравков, Тема: Изс-ледване на влиянието на хоризонталните 



 

бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1164, Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://uacg.bg 

 

33 

 

 

напречни инерционни сили от трафик за надлъжните греди на 
стоманени жп мостове с отворена пътна конструкция. 

Извършено е натурно измерване на лъкатушни сили на действащ 
железопътен мост в близост до спирка Владо Тричков. Извършени са 
общо три измервания, в три различни дни, с общ брой на преминали 
влакове 30бр. 

- Университетска тема Д-101 / 2018г с ръководител доц. Вътю Танев, 
Тема: Проучване, обследване и документиране на характерни 
конструктивни системи и детайли от дървесина в недвижимото 
културно наследство на България от периода на възраж-дането в 
районите по долината на река Места  и около град Котел 

Извършено е експериментално изследване на представителна от 
региона на гр. Котел талпено-спонцова стена на статично 
занакопроменливо хоризонтално натоварване при константна 
вертикална сила. Алтернативно на познатите методи за определяне 
на пре-мествания в отделни точки е използван и метод DIC (Digital 
Image Correlation) за опреде-ляне на поле на преместванията във 
всяка точка от стената. 

Експериментално направление – външни задачи: 

- Договор № 2655/2020 г., Техническа експертиза за установяване 
съответствие на изпъл-нената носеща конструкция на строеж 
"Складове за суровини и готова продукция", УПИ XVIII-3889 "За 
складова и промишлено-търговска дейност", кв.233, гр. Панагюрище с 
одобрения проект по част “Конструкции” във връзка с въвеждане на 
сградата в експлоа-тация.  

За доказване на вложените в стоманената конструкция материали са 
извършени слените дейности: вземане на 5бр. епруветки от два вида 
стоманени колони, болтове от фланцеви съединения за определяне 
на якост на опън и якост на срязване. 

 

 

5.3. Учебна научноизследователска лаборатория „Масивни 
конструкции” 
с ръководител доц. д-р. инж. Петър Христов 

Лабораторията осигурява обучението (лабораторни занятия) по 
дисциплините: 
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• Обследване и изпитване на строителни конструкции – ССС, ІV 
курс; 

• Обследване и изпитване на строителни съоръжения – ТС, ІV курс, 
ТС (н) ІV курс; 

• Основи на строителното дело – Геодезия І курс, редовна форма; 

• Основи на строителното дело – Геодезия ІI курс, задочна форма; 

• Строителни конструкции и съоръжения – УЗЗИ ІІ курс. 

Освен пряката учебна дейност, в лабораторията се извършват 
експериментални изследвания, свързани с обучението на докторанти и 
разработване на докторските им дисертации, научни изследвания, 
както и изследвания, насочени пряко към решаване на практически 
проблеми (по линия на ЦНИП). 

Към момента планирани експериментални изследвания, свързави 
с обучението на докторанти са: 

- Дисертационен труд на тема "Изследване на динамичните 
параметри на движението на железопътни возила при преминаване 
през стрелки и коловозни съединения" на докторант инж. Матей Илиев. 
Ръководител на докторанта е проф. д-р инж. Стойо Тодоров от Факултет 
по транспортно строителство.  

-Изследвания по научноизследователски проект "Експериментално 
изследване на носимоспособността на анкерни устройства за катерещи 
кофражи", редовен докторант - инж.  Виктор Николов, с ръководител 

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев от Строителен факултет.   
 

 

5.4. Университетската строителна изпитвателна лаборатория към 
катедра „Строителни материали и изолации” 
 

      Университетската строителна изпитвателна лаборатория (УСИЛ) е 
акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
Акредитация“ (ИА БСА) със Сертификат за акредитация 
№239ЛИ/15.06.2020г., със срок на валидност до 15.08.2022г. УСИЛ е една 
от петте акредитирани университетски лаборатории в България и 
единствената в сектор строителство. 
В момента лабораторията се състои от три сектора: 
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- „Строителни материали и изолации“ с ръководител доц. д-р инж. 

Иван Ростовски, който е и ръководител на УСИЛ. Секторът е към 

Строителен факултет, катедра „Строителни материали и 

изолации“; 

- „Води“ – с ръководител доц. д-р Тони Венелинов, към 

Хидротехнически факултет; 

- „Земна и скална механика“ с ръководител гл. ас. д-р инж. Николай 

Керенчев – към факултета по Транспортно строителство. 

Лабораторията е снабдена със съвременно техническо оборудване и 
разполага с квалифициран персонал, което дава възможност за 
извършване на широка гама от изпитвания по действащи национални и 
европейски стандарти за 16 групи строителни продукти, води, 
строителни почви и земна основа. За периода 01.01.2020г. – 01.05.2021г. в 
сектор „Строителни материали и изолации“ са извършени изпитвания 
на външни възложители, за което са издадени около 500 броя 
протоколи. 
УСИЛ традиционно участва активно в учебната програма за 
специалностите ССС, ТС, ВК, ХС и Архитектура, чрез осигуряване на 
мостри и извършване на демонстрационни изпитвания, с което се 
повишава качеството на учебния процес. 
Персоналът на лабораторията съдейства при изпълнението на 
експерименталната работа на докторанти от различни катедри и 
факултети на Университета, както тази и по проекти финансирани от 
Министерството на образованието и науката или ЦНИП при УАСГ. 
Друга основна дейност на УСИЛ е подпомагане на експертната дейност 
на ЦНИП при УАСГ, свързана установяване на актуалните параметри 
на вложените материали -бетон, армировка, наличие на корозионни 
процеси и др. във вече построени и експлоатирани конструкции на 
сгради и съоръжения на територията на цялата страна с оглед на 
тяхната надеждност и носимоспособност. Разрешаване на възникнали 
спорове между външни организации, в които лабораторията се явява 
като независим, авторитетен и безпристрастен арбитър при 
установяване на качествата на различни строителни материали и т.н. 
Може да се каже без преувеличение, че към настоящия момент в 
страната няма значителен строителен обект, където служители на 
УСИЛ да не са взели участие под една или друга форма. 
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Лабораторията е на собствена издръжка и прави отчисления към ЦНИП 
и Университета. 
 
5.5. Университетската строителна изпитвателна лаборатория към 
катедра „Технология и механизация на строителството” 
с инженер поддръжка- инж. Павел Давидов 

        Катедра „ТМС” разполага с лаборатория, предназначена за 
извършване на учебна и научноизследователска дейност. 
В лабораторията  ежегодно се провежда цикъл от  лабораторни 
упражнения по водените в катедрата дисциплини съгласно учебния 
план, на студентите в редовна и задочна форма на обучение. 
Лабораторията разполага с фрагменти на съвременни кофражи и 
кофражни системи, скелета, машини и лека строителна механизация, 
машинни възли и елементи, преси за определяне на характеристиките 
на бетона, вибрационни маси и др. Оборудвана е и с набор от учебен 
стенд и преси за напрягане на стоманобетонни конструкции по система 
„Стобет”.  
Всички студенти, изучаващи  дисциплината „Технология на 
строителството” (в т.ч. специалности ССС, ТС и Архитектура) 
провеждат лабораторни упражнения и се запознават с технологията на 
производство на елементи и изграждане на конструкции. В рамките на 
дисциплините от специализация „Технология и организация на 
строителството” се провеждат лабораторни упражнения свързани с 
производството на стоманобетони елемнти, контрол на качеството на 
строителната продукция и др. 
Всички студенти, които изучават дисциплината „Строителни машини” 
(в т.ч. специалности ССС, ТС, ВиК, ХТС, ХМС) провеждат лабораторни 
упражнения,  в рамките на които се демострират наличните в 
лабораторията машини и механизация, машинни възли и елементи 
използвани в строителството. 
Освен учебната дейност, в лабораторията се извършват 
експериментални изследвания свързани с разработваните към катедрата 
дисертационни трудове, дипломни работи с научноизследователски 
характер и приложно изследвания.  
Персоналът на лабораторията включва инженер поддръжка, който 
подпомага работата на лабораторията и пряко участва в учебната и 
научноизследователската дейност на катедрата. 
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5.6. „Лаборатория по регистрация и обработка на акселерограми“ 

с отговорник доц. д-р инж. Михаела Кутева-Генчева 
     Цел на лабораторията е провеждане на научни изследвания и 

допълнително обучение на студенти, дипломанти и докторанти. Тя е 
разположена на подземния, полувкопан етаж под счетоводството на 
УАСГ и зала 250. 

В лабораторията е инсталиран цифров 24-битов акселерограф 
Guralp CMG-5TDE. В момента помещението (около 13 м2) има три 
работни места с 3 компютъра, акселерограф, UPS, GPS-антена и 
изградена вътрешна кабелна LAN мрежа с жичен/безжичен рутер. Има 
възможност за работа на малки групи студенти по специализирани 
дисциплини в горните курсове и провеждане на научно-
изследователска дейност. Инсталирани са два специализирани 
програмни продукти за работа с Guralp-инструменти (Scream! 4.5 и 
ART3) със съответните лицензи, получени при закупуване на уреда, 
както и други полезни приложни програми. 

През отчетния период бяха проведени безплатни консултации с 
колеги от  НИГГГ-БАН. Бе разработен предварителен правилник за 
дейността на лабораторията. Предвид сериозната преподавателска 
заетост и редицата нетипични обстоятелства, особено през последната 
година, изминалият отчетен период отбелязваме с известно временно 
затишие във функциите на лабораторията, както и с разработване на 
план за активизиране на дейността в тясно сътрудничество с НЦСИ. 
 

5.7. Лаборатория „Енергийна ефективност на сгради“ (ЛЕЕС) 
с ръководител доц. д-р инж. Румяна Захариева  
 

     В ЛЕЕС (Лаборатория „Енергийна ефективност на сгради“) 
обикновено се провеждат обучения за външни специалисти, както и 
обучения по дисциплината "Строителни изолации".  
Поради наложените ограничения, свързани с пандемията от Covid-19, 
не са провеждани обучения за външни специалисти. Не беше възможно 
и провеждането на упражнения и лекции по "Строителни изолации", но 
някои макети и мостри бяха използвани за онагледяване на 
преподавания материал. 
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5.8. Лаборатория за конструктивно моделиране, анализ и 
изследване на строителни конструкции за особени въздействия и 
вятър към катедра „МДПК”  
ръководител лаборатория- доц. д-р инж. Любомир Здравков 
Предназначение 
Изградената през 2010 – 2011 г. лаборатория към катедра  „МДПК” е 
предназначена за конструктивно моделиране, анализ и изследване на 
строителни конструкции за особени въздействия и вятър. Достъп до 
тази лаборатория имат всички преподаватели и докторанти към катедра 
“МДПК”. 
Състояние на лабораторията към настоящия момент 
а) компютри 
В тази лаборатория е изградена локална мрежа, към която в момента са 
включени: 
- файлов сървър – 1 бр.; 
- работни станции (работни места) - 9 бр.; 
Всички те са морално остарели, с много малки изчислителни 
възможности, тъй като са закупени още при създаването на 
лабораторията. 
б) инсталирани специализиран програми 
С научно – изследователска и учебна цел на всяко едно работно място 
бяха инсталирани следните програми в областта на строителното 
инженерство: 
- StruCAD – дарение от “AceCAD” чрез своя гръцки представител “CCS”; 
- Allplan beam 2008 – дарение от “IRM” Ltd.; 
- Scia Engineer 2008 – дарение от “IRM” Ltd.; 
- Sofistik v.23 – закупена от „Каниско” ЕООД. Фирма „Каниско” напълно 
безплатно ще обнови версията на програмата до Sofistik v.25. 
 
Натоварване на компютърна лаборатория към катедра “МДПК” 
През изминалите 2020 - 2021 г. компютърната лаборатория не е 
използвана по предназначение, защото: 
- компютърната техника е с малък изчислителен капацитет, тъй като 
е на е на повече от 10 години. Това наложи конкретните изчислителни 
проблеми да бъдат решавани на персоналните компютри на 
преподавателите в катедрата; 
- ограниченията за присъствена работа и обучение, наложени от 
кризата с COVID-19. 
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5.9. Национален център по сеизмично инженерство (НЦСИ) 

        На територията на Строителен факулет се намира и Националния 
център по сеизмично инженерство.  
        Основното оперативно звено на центъра е Експертен съвет. Членове 
на Експертния съвет на НЦСИ от Строителен факултет са проф. Васил 
Кърджиев, доц. Михаела Кутева, доц. Цветан Георгиев, доц. Петър 
Христов, доц. Методи Андреев. 
Въпреки сложната епидемична обстановка, НЦСИ продължава своята 
дейност в научноизследователско, образователно и експертно 
направление. 
Особено активна е работата на центъра през изминалата календарна 
година по различни национални и европрейски програми и проекти. 
Националният център по сеизмично инженерство разработва 
„Методика за бърза оценка състоянието на сгради и съоръжения след 
земетресение“ в сътруднимество с МРРБ и ГД „Пожарна опасност и 
защита на населението“ към МВР. В разработваната методика участват 
проф. Васил Кърджиев, доц. Михаела Кутева, доц. Цветан Георгиев. В 
разработваната методика се прилага опитът, който експертна група от 
НЦСИ придоби в рамките на работата в международен експертен 
консорциум по оценка състоянието на сграден фонд и инфраструктура 
след земетресението в Албания от 26.11.2019 г. В експертната група 
участваха проф. Б. Петров, проф. Марина Трайкова, доц. Цв. Георгиев. 
     Експертен екип от НЦСИ участва в работата по проект „Засилване на 
устойчивостта към рискове от бедствия в България“, воден от МВР в 
сътрудничество и финансиране от Световната банка. Крайната цел на 
работата по проекта е изработване на Национален профил на риска от 
бедствия в България. 
В работата на работната група Земетресения с ръководител проф. 
Димитър Кисляков участват проф. Васил Кърджиев, доц. Михаела 
Кутева, доц. Цветан Георгиев. 
      Екип от НЦСИ участва в проект „Интелигентна система за 
мониторинг на мостови конструкции чрез оптични технологии“, 
финансиран от Национален иновационен фонд към Изпълнителната 
агенция за малки и средни предприятия. Проектът стартира през 
декември 2020 г. с продължителност 18 месеца и общо финансиране 350 
000 лв. Координатор на проекта е фирма „Smartcom AD“, а УАСГ чрез 
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НЦСИ е единствен партньор. Член на работната група по проекта е доц. 
Ц. Георгиев.  
     Може би най-престижнотата проектна дейност на НЦСИ е 
свързаната с подготовката и подаването на документи за включване в 
Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г. На 
база двустепенно международно оценяване, проектът „Национален 
център по сеизмично инженерство“ бе включен в Националната пътна 
карта за научна инфраструктура 2020-2027 като модул 3 от консорциум 
Национален геоинформационен център. Кординатор на проекта е 
УАСГ, а партньори са Национален институт по геофизика, геодезия и 
география – БАН, Институт по Механика – БАН, Институт по 
информационни и комуникационни технологии – БАН и София Тех 
Парк. Това е първият проект с координатор УАСГ, включван в 
Националната пътна карта от началото на нейното действие (2014 г.). 
Членове на Екип за организация и управление на проект „Национален 
център п осеизмично инженерство“ от Националната пътна карта за 
научна инфраструктура от строителен факултет са доц. Михаела 
Кутева, доц. Цветан Георгиев. Проектът е с продължителност 7 години – 
периода на действие на картата. Финансирането за първата година е 500 
000 лв., като сумата за УАСГ като координатор е 400 000 лв. В рамките на 
проекта се предвижда проектирането, изграждането, оборудването и 
въвеждането в експлоатация на Лабораторен комплекс по сеизмично 
инженерство, предвиден за изграждане в зона 5 на София Тех Парк. 
През настоящата година се провеждат предпроектни проучвания и 
изготвяне на идеен проект. 
 

 
 6. Кадрово състояние на факултета и перспективи 

Академичният състав на Строителен факултет се състои от 75 
преподаватели като от тях 39 са хабилитирани (професори – 11 и 
доценти – 28) и 35 са нехабилитирани преподаватели (главни асистенти 
– 29 и асистенти - 6). Служителите във факултета са 16. Общо СФ се 
състои от 90 преподаватели и служители, т.е. преподавателите 
представляват 82,22 % от числения състав на СФ.  

 Академичният състав към датата на доклада (06.2021 г.) в катедрите 
към СФ на УАСГ е даден в следващата таблица: 
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Катедра Професори Доценти 
Главни 

асистенти  
Асистенти 

Масивни конструкции (16) 4 6 5 1 

Метални, дървени и пластмасови 
конструкции (12) 

2 4 6 
 
0 

Строителна механика (11) 1 6 4 0 
Строителни материали и 

изолации (8) 
2 4 1 1 

Организация и икономика на 
строителството (12) 

2 3 7 
 
0 

Технология и механизация на 
строителството (7) 

0 2 4 1 

Автоматизация на инженерния 
труд (8) 

0 3 2 3 

ОБЩО 11 28 29 6 

 
 Катедрите трябва да обръщат внимание върху развитието на 
академичния състав и неговото израстване. Това трябва да бъде основен 
приоритет в работата на ръководителите на катедрите. 
 

 7. Работа със студентите, докторанти и специализанти и 
служители 

 
 

     През летния семестър на 2019/2020 уч. г.  всички студенти бяха 
записани служебно, съгласно заповед на Ректорското ръководство. 
       Заверката на зимния семестър 2020/2021 уч. г., съгласно 
разпоредбите на Ректорското ръководство, се осъществяваше чрез 
подпис в студентска книжка или чрез списъци от съответните 
преподаватели по отделните дисциплини, постъпили в канцеларията на 
СФ.  Това, както и епидемичната обстановка, затрудни записването на 
част от студентите и се наложи удължаване на срока за заверка.  
Служебни заверки по уважителни причини са получили само 6 
студенти. 
 
 

 Факултетът съществува като единно цяло от преподаватели, 
студенти, докторанти, специализанти и служители. Наша постоянна 
задача е да работим за студентите и със студентите. В това отношение 
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трябва да се отбележи, че дейността на деканското ръководство и на СФ 
като цяло е насочена към: 

• Поддържане на постоянно сътрудничеството със студентите за по-
активното им участие в управлението на факултета; 

• Активна работа с цел да отговаряме на нуждите на нашите 
студенти сега, като ги подготвим във всички аспекти на 
професионалния живот и надградим у тях знания, умения и 
интереси, изпреварвайки времето и събитията в днешния 
динамичен свят; 

• Създаване и развитие на все по-добра среда за обучение, творческа 
работа и живот за студентите и докторантите на СФ;  

• Създаване и развитие на все по-сплотена интердисциплинарна 
студентска и преподавателска общност чрез различни форми на 
обучение, творческа работа, научни конференции, уъркшопове, 
съвместно участие в различни национални и международни 
проекти и програми, и др. на ниво СФ и подпомагане дейността на 
УАСГ в тази област; 

• Създаване на многофункционален студентски център на ниво СФ 
с цел оранизиране на по-добри условия за комуникация, обмен, 
съвместна работа, творчество, импровизирани срещи и лекции, 
изложби и презентации; 

• Подпомагане дейността на УАСГ за осигуряване на работни 
помещения в студентския град и в университета, където 
студентите биха могли да проявяват своята креативност и 
ефективност; 

• Разширяване възможностите за международна мобилност на 
студентите и докторантите на СФ, въпреки че в отчетния период 
заради пандемията мобилността бе ограничена. Работи се в посока 
на максимално съгласуване на учебните програми и планове с 
партньорските университети; 

• Осигуряване на непрекъснат достъп на студентите, 
специализантите и докторантите на СФ до най-успешните 
представители на строителния бизнес чрез седмични/месечни 
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срещи с бизнеса и организиране на платени стажове в летните 
месеци по време на обучението на студентите; 

• Подпомагане дейността на кариерния център и подобряване на 
комуникацията му с управленските власти на СФ с цел 
осигуряване кариерното развитие на студентите и докторантите 
на СФ по време и след завършване на тяхното обучение, както и 
подпомагане възможностите за тяхната висококвалифицирана, 
конкурентноспособна, професионална реализация. 

По инициатива на Декана на СФ, информацията за последните 6 
години за 1220 завършили дипломанти към СФ беше обработена и 
предадена на Центъра за кариерно развитие, с цел подпомагане на 
студентите и младите специалисти за преминаване от академична 
в работна среда – чрез предоставяне на информация на пазара на 
труда в областта на инженерните науки.; 

• Подпомагане дейността на студентския съвет като представителна 
организация на студентите и докторантите на СФ; 

• Подпомагане дейността на УАСГ за осигуряване на стипендии и 
допълнително финансиране за студенти, които са в неравностойно 
положение, както и за студенти с изключителни показатели на 
знания и креативност; 

• Разработване на единна система за регламентиране на условията 
за заверка на семестрите по отделните дисциплини, с дефинирани 
точни и ясни изисквания на ниво СФ и подпомагане дейността на 
УАСГ в тази област; 

• Усъвършенстване системата на административно обслужване на 
студентите и докторантите на СФ и подпомагане дейността на 
УАСГ в тази област. 

 Деканатът е място, където всички студенти и докторанти са добре 
дошли. Деканското ръководство с голяма грижа и внимание се занимава 
с всички проблеми, възникнали при всеки студент. 
             
 
                                 Декан на Строителен факултет: 
                                                                                                . .......................... . .......... 
София, 06.2021 г.                                           доц. д-р инж. Емад Абдулахад 


