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1. Законодателство в областта на устройственото проектиране, видове територии. 
2. Устройствено проектиране, видове устройствени схеми и планове. Същност на 
регулациите и парцеларните планове. Съответствие между плановете за 
устройствено и вертикално планиране. 
3. Техническа инфраструктура. Транспортно-комуникационна система на 
урбанизираните територии. Връзка между регулационните планове и транспортно-
комуникационните планове. 
4. Улици, класификация, технически и структурни елементи и тяхното оразмеряване. 
5. Улична регулация в права. Особени случаи. 
6. Улична регулация в крива. Проектиране на улици в кръгова и преходна крива- 
Главни и подробни точки в кривите. Пространствено преоформяне в крива - 
уширение и надвишение. 
7. Видове кръстовища. Структурни елементи, геометрия, проектиране, видимост и 
организация на движението. 
8. Трасиране и координиране върховете на квартала, отстъпки при пресичания в 
права и крива. 
9. Видове паркинги, оразмеряване, организация на движението. 
10. Видове площади, предназначение, геометрия, оразмеряване, пространствено 
оформяне. 
11. Комуникационно-транспортни възли и съоръжения, видове, класификация, 
технически и структурни елементи, организация на движението. 
12. Планове за регулация и режим на застрояване / ПРЗ/, планове за улична  
регулация/ ПУР/, планове за регулация / ПР/ - урегулиране на поземлени 
имоти,публична и частна собственост, големина, форма и размери, отреждане, 
собственост и делби. 
13.Прилагане на подробни устройствени планове - процедури, измененияна ПУП.  
14. План-схеми за вертикално планиране, обем и съдържание  
15.Източници на данни за линейно вертикално планиране, точности. Нивелационни 
и нивелетни планове 
16. Проектиране на надлъжни профили, графичен, аналитичен и графоаналитичен 
метод на проектиране на надлъжни профили. 



17. Вертикални криви, избор на техните параметри, главни и подробни точки. 
18. Фази на проектиране. Вертикално планиране в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране. Видове системи за вертикално планиране. 
19. Източници за данни за линейно вертикално планиране. Нивелетен проект, обем 
и съдържание, фази при проектиране на улици. 
20. Изчисление на земни маси в улиците - Типови напречни профили. Изчисление на 
земни маси по надлъжни и напречни профили. Количествена сметка. 
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