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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 5.7.”Архитектура, строителство и геодезия” 

(Водоснабдяване и канализация), 

обявен в ДВ бр.103 от 23.12.2011г. за нуждите на ВСУ „Ч. Храбър”, 

с единствен кандидат д-р инж. Анета Йорданова Георгиева. 

Автор на становището:  проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев, 

катедра „Строителство на сгради и съоръжения”, Архитектурен 

факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

1.Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидатката 

Кандидатката д-р инж. Анета Йорданова Георгиева е асистент в катедра 

„Строителство на сгради и съоръжения” на Архитектурен факултет от 1999 г. 

до сега, като през целия период е провеждала лекции, упражнения и курсови 

задачи по дисциплините: „Хидравлика, водоснабдяване и канализация”, 

„Сградни инсталации и съоръжения (част ВиК)”, „Инженерни инсталации в 

сгради (част ВиК)” за специалностите на факултета: „Архитектура”, 

„Строителство на сгради и съоръжения” и „Съдебно-експертен инженеринг”. 

Публикувала е и две ръководства за курсово проектиране, както и четири 

електронни издания на лекции и ръководства за курсово проектиране. Искам 

да отбележа прецизността и задълбочеността при водене на занятията от 

кандидатката, както и нейната висока подготовка по съответните 

дисциплини. Водените занятия са в областта на конкурса и в необходимия 

обем за заемане на академичната длъжност „доцент”.  

Изложеното до тук ми дава основание да заключа, че кандидатката 

притежава достатъчна педагогическа подготовка за заемане на академичната 

длъжност „доцент”. 
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2.Оценка на научните резултати и приноси на кандидатката 

Научно-изследователската работа на д-р инж. Анета Йорданова Георгиева 

е в областта на обявения конкурс и се състои от 11 публикации и доклади, от 

които 2 доклада на международни форуми извън страната, 2 броя доклади на 

международни конференции в страната, 1 бр. на национален форум и 5 бр. в 

алманах. От публикациите 4 са самостоятелни, на 5 е първи съавтор, 2 бр. са 

на руски, а останалите – на български език. Публикациите разглеждат 

въпроси от областта на водоснабдителните системи в сгради и населени 

места, а 2бр. са с методическа насоченост. 

Публикациите утвърждават кандидатката д-р инж. Анета Йорданова 

Георгиева като изграден научен работник, способен да формулира, анализира 

и решава самостоятелно научни и практически проблеми. 

 

3.Бележки и препоръки 

Не съм забелязал грешки и пропуски в представената научна и учебно-

методическа продукция на кандидатката от фактологичен и методичен 

характер. Налице е критично и задълбочено обсъждане и анализиране на 

известните резултати в съответната област. 

За продукцията на кандидатката е характерен системен и аналитичен 

подход, което е сериозна предпоставка за бъдещото й развитие като научен 

работник и висококвалифициран преподавател. 

 

4.Заключение 

Оценявайки цялостната дейност на кандидатката д-р инж. Анета 

Йорданова Георгиева на базата на представената научна и учебна продукция, 

учебно-методическа работа, както и личните ми отлични впечатления от 

качествата и подготовката й, считам че кандидатката отговаря на ЗРАСРБ и 

правилника за неговото приложение за заемане на академичната длъжност 
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„доцент” във ВСУ „Черноризец Храбър”. Дълбоко съм убеден, че 

кандидатката д-р инж. Анета Йорданова Георгиева може да заеме 

академичната длъжност „доцент” по професионално направление 

5.7.”Архитектура, строителство и геодезия” (Водоснабдяване и канализация). 

 

 

01.03.2012 г.                                                    Съставил:................................... 

                                                                       /проф. д-р инж. Стефан Терзиев/ 

 


