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История на катедрата. Създаване и развитие

Катедрата е формирана като самостоятелна структура във Висшето техническо
училище през 1945 г. Първото ѝ наименование е "Статика на прътовите системи,
стоманени и дървени конструкции". Основател и първи ръководител на катедрата от
1945 до 1965 г. e проф. инж. Христо Василев Попов. Първата трансформация на
катедрата се извършва през 1950 г., когато след създаване на катедра "Строителна
механика", тя се преименува на "Стоманени и дървени конструкции". През 1971 г.
катедрата приема настоящото си наименование – "Метални, дървени и пластмасови
конструкции" (МДПК).

Академичен състав на катедра МДПК през 2022г.Академичен състав на катедра МДПК през 2002г.

Понастоящем академичният състав на катедрата се
състои от 12 преподаватели. Хабилитираните
преподаватели са проф. Николай Рангелов, проф. Борислав
Белев, доц. Цветан Георгиев, доц. Вътю Танев, доц. Любомир
Здравков и доц. Деляна Бояджиева.
Нехабилитираните преподаватели са гл. ас. Станислав
Райков, гл. ас. Стоян Иванов, гл. ас. Георги Радославов, гл. ас.
Васил Георгиев, гл. ас. Ирена Хаджиянева и гл. ас. Чавдар
Пенелов.
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Ръководители на катедрата от създаването ѝ до сега са били проф. инж. Христо Попов (1945–1965),
проф. дтн. инж. Милчо Брайнов (1966–1987), проф. д-р инж. Любчо Венков (1988–1993), проф. д-р инж. Никола Драганов
(1993–2000), проф. д-р инж. Димитър Даков (2000-2008), доц. д-р инж. Георги Линков (2008-2012), проф. д-р инж.
Николай Рангелов (2012-2020) и проф. д-р инж. Борислав Белев (от 2020 до сега).

Учебно-преподавателска дейност

Основните дисциплини, преподавани от катедра МДПК в Строителния факултет (СФ) на УАСГ, са “Метални, конструкции”,
“Конструкции от дървесина и дървесни композити”, “Специални стоманени конструкции”, “Стоманени и комбинирани
мостове”, “Производство на метални конструкции” и “Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия”.
Катедрата участва активно и в учебния процес на други факултети в УАСГ (АФ, ФТС и ХТФ) с учебни дисциплини от
предметната ѝ област.

Научно-изследователска дейност

От създаването на лабораторията на катедрата (УНИЛ по МДПК) през 1960 г. до сега в нея се извършват експериментални
изследвания по научно-изследователски проекти, по темите на докторанти и по заявки от строителната практика.
Лабораторията активно подпомага учебния процес и обучението на студентите по преподаваните от катедрата
дисциплини, като се използват опитни постановки за демонстриране на поведението на конструктивни елементи и
съединения при различни силови въздействия. Ръководител на УНИЛ по МДПК понастоящем е доц. д-р инж. Вътю Танев.
От 1986 г. към катедрата функционира и Изчислителна лаборатория, създадена с цел въвеждане и приложение на
съвременни софтуерни продукти в проектирането на стоманени и дървени конструкции. По-късно тази лаборатория е
преименувана в Лаборатория по конструктивно моделиране, анализ и изследване на строителни конструкции за ветрови
и особени въздействия.
През 2019 г. с финансовата подкрепа на МОН в УАСГ беше открит Национален център по сеизмично инженерство (НЦСИ-
УАСГ), в чийто експертен и ръководен екип активно участва доц. д-р инж. Цветан Георгиев.


