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Обект: Национален дворец на културата (НДК), град София

Пуснат в експлоатация през 1981 г.
При разработването на проекта на стоманената конструкция на сградата участва колектив от УАСГ (тогава ВИАС), съставен основно от преподаватели в
катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” (проф. Любчо Венков, проф. Никола Драганов, проф. Димитър Даков, проф. Михаил Цанков,
проф. Стефан Цачев, доц. Георги Линков, доц. Венцислав Иванов, доц. Константин Проданов, доц. Христо Гешанов, гл. ас. Васил Митев, гл.ас. Атанас
Лазаров, гл.ас. Георги Алексиев, инж. Делян Бояджиев и др.) Поради много кратките срокове за проектиране са привлечени голям брой външни
проектанти-конструктори и чертожници.
Ръководител на основния авторски колектив от водещи проектанти е проф. д.т.н. инж. Милчо Брайнов, ръководител на катедрата. Архитектурният проект
е дело на арх. Александър Баров и неговия екип. Инж. Богдан Атанасов (“Главпроект”) е водещ проектант на стоманобетонната конструкция и автор на
идейното решение за конструкцията на сградата. Ръководител на проектантската група от УАСГ, разработваща основните подобекти със стоманена
конструкция е проф. д-р инж. Любчо Венков. Статическото и динамично изследване на цялата конструкция на комплекса е поверено на проф. д-р инж.
Тодор Карамански (катедра “Строителна механика”). По време на изграждането и преди пускане в експлоатация колектив от специалисти на УАСГ и НИСИ
провежда серия от статични изпитвания и натурно динамично изследване на фермовата гредоскара, носеща пода на Зала 3 и окачените тавани над Зала
1, които потвърждават надеждността на конструкцията и коректността на използваните изчислителни модели. Стоманената конструкция на НДК е
произведена в ЗУМК-Кремиковци, а сложният монтаж е извършен от екипи на “МСК Казичене”. В основната сграда са вложени около 10000 тона
конструкционна стомана.
Успешното решаване на сложните инженерни предизвикателства и проблеми, възникнали при проектирането на тази уникална конструкция, утвърждава
ролята на катедра МДПК като водещо академично и творческо-проектантско звено в областта на стоманените конструкции у нас.

НДК по време на изграждане Зала 1 по време на изграждане Изглед на основната стоманена конструкция (Зала 1 и Зала 3)

Източници: Национален дворец на културата (НДК), МСК ЕООД

Обект: Аспарухов мост, град Варна

Пуснат в експлоатация заедно с новия корабоплавателен канал на 08.09.1976 г.
Техническият проект на стоманената връхна конструкция с отвори 80+160+80 м е завършен и предаден на 25.12.1972 г.
Ръководител на проектантския колектив е бил проф. д.т.н. инж. Милчо Брайнов, ръководител на катедра МДПK по това време. Водещи проектанти на
връхната стоманена конструкция са проф. Димитър Димитров (1923–2009) и проф. Петър Стайков (1939-2018), бивши преподаватели в катедра МДПК на
УАСГ. Паралелно с проектирането на основната мостова конструкция са разработени проектите на монтажните кули, стенд и др. от колектив – група
преподаватели от катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” (проф. П. Стайков, проф. Д. Даков, доц. В. Иванов, инж. Ем. Пампулов, доц. Ст.
Стойнов, инж. В. Митев и инж. Ат. Лазаров). Проектът е блестящ пример за високия научно-приложен потенциал на катедрата в областта на стоманените
конструкции и мостове. Главен изпълнител на стоманената конструкция е МСК “Казичене”, чиито екипи реализират уникалния и сложен монтаж на
връхната стоманена конструкция на моста.
Допълнителна информация:
Проф. Д. Димитров е главен проектант на десетки големи стоманени мостове у нас и в чужбина, а проф. П. Стайков е проектирал над сто
значими обекта, в т.ч. стоманените виадукти на АМ “Хемус”, хангари на летище София и летище Варна.

Изглед към Аспарухов мост в етап на изграждане  
Монтаж на връхната стоманена конструкция 

Снимка на проектанти и строители при 
завършването на монтажа на моста
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