
СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на д-р инж. Генчо Христов Паничаров,  

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент” 

в професионално направление 5.7. „Архитектура,  

строителство и геодезия“ 

(„Строителна механика, съпротивление на материалите“),  

обявен в ДВ бр. 103 от 23.12.2011 г.,за нуждите на ВСУ „Черноризец 

Храбър“ 

 

Рaзработил: доц. д-р инж. Николай Илиев Ангелов 

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Варна, катедра „Техническа механика“ 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, 

постъпили по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр.103 

от 23.12.2011) и на интернет-страницата на университета за нуждите на  

катедра „Строителство на сгради и съоръжения” към Архитектурен 

Факултет. Представените по конкурса документи съответстват на 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 

за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по 

конкурса е коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е  подал документ  единствен кандидат 

д-р инж. Генчо Христов Паничаров от ВСУ „Черноризец Храбър“. 

 

За участие в конкурса кандидатът Генчо Христов Паничаров е 

представил списък от общо 17 заглавия, в т.ч. 16 публикации в български и 



чуждестранни научни издания и научни форуми и едно учебно пособие.  

Работите са в следните направления: 

- по строителна механика и съпротивление на материалите  – 5 

публикации и 1 доклад; 

- по механика на флуиди –8 публикации; 

- по проблеми на енергийното строителство – 3 публикации; 

 

2. Данни за кандида 

Кандидатът д-р инж. Генчо Христов Паничаров е преподавател в 

катедра „Строителство на сгради и съоръжения” в Архитектурния 

факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”. Води лекции, упражнения и 

курсови задачи по дисциплините „Теоретична механика“ и „Строителна 

механика“ на студентите от специалностите „Строителство на сгради и 

съоръжения”, „Архитектура”, „Пожарна безопасност и защита на 

населението”. Той е завършил Киевския политехнически институт, 

специалност „Топлотехника“. Бил е редовен докторант в същия институт. 

Дипломите, издадени в Украйна за висше образование и за докторска 

дисертация са признати в България, за което има издадени съответните 

документи.  

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

       Представените за участие в конкурса материали са публикувани  

 -в чужбина -10 бр. 

 -в България – 7 броя. 

 Публикуваните в чужбина материали са в украински научни списания, 

а тези на български -в научни издания на ВСУ „Черноризец Храбър“ . 

 Броя на публикациите отговаря на изискванията на инструкция 6 на 

ВСУ за заемане на академични длъжности. 



 Предоставените за конкурса материали имат научно-приложен и 

приложен характер и се изразяват преди всичко в обогатяване на 

съществуващите знания и приложение на научните постижения в 

практиката. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност 

на кандидата 

 От справката от ВСУ”Черноризец Храбър” се вижда, че за учебната 

2011/2012 година кандидата има 372 часа аудиторна заетост по 

дисциплините „Теоретична механика” и „Строителна механика”.  

 Водил е упражнения и курсови проекти  и  в  Киевския   

политехнически   институт,   Украйна  -    180 часа. 

 Разработил е електронен носител на лекции – записки по „Теоретична 

механика“. Съавтор е на едно учебно пособие.  

 Личните ми впечатления от преподавателската и учебно-методична 

дейност на кандидата са отлични. 

 Следователно съгласно чл.24(1) ал.1 и 2 б) кандидатът отговаря на 

законовите изисквания за  заемане  на  академична  длъжност „доцент”. 

 

5. Бележки и препоръки  

 В представената научна и учебно-методическа продукция на 

кандидата д-р инж. Генчо Паничаров и учебно-методични материали не 

забелязах пропуски и грешки от фактологичен и методичен характер. 

Прави впечатление задълбоченото и критично обсъждане на известните 

резултати в тази област. Цялата продукция на д-р инж. Генчо Паничаров 

показва системния и аналитичен подход в научно-изследователската му 

работа, което е предпоставка за бъдещо възходящо развитие като научен 

работник и високо квалифициран преподавател. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, 

научно-приложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка 

и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ 

„Черноризец Храбър” да избере д-р инж. Генчо Христов Паничаров да 

заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.7. 

„Архитектура, строителство и геодезия“. 

 

 

29.02.2012 г.  Изготвил  становището: 

................................ 

    Доц.д-р инж. Николай 

Ангелов 

 

 


