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Въведение 

През последното десетилетие Република България е сполетяна от поредица природ-

ни бедствия, предизвикани от природни явления или човешка дейност, чиито социални и 

икономически последици оказват значителен неблагоприятен ефект на нейното развитие и 

икономически растеж, поради което намаляването на риска и преодоляване на последиците 

от бедствията е от изключително значение за устойчивото развитие на страната. Очаквани-

те промени в климата на планетата неминуемо ще доведат до нарастване на честотата и 

мащаба на бедствията. Прогнозите сочат, че Южна и Югоизточна Европа към които геог-

рафски се отнася Република България, ще бъдат едни от силно засегнати в резултат от из-

менението на климата райони, тъй като при тях се очакват най-много неблагоприятни въз-

действия. 

 Намаляването на риска от бедствия и ликвидиране последствията от тях се превръ-

ща в световен приоритет. Оценявайки значението на природните бедствия за екологическа-

та сигурност на Земята ООН обяви 90-те години на ХХ век за Международна декада  за 

намаляване на риска от бедствия. Глобализацията в началото на XXI век и процесите свър-

зани с нея увеличават екологическата и социална уязвимост в много райони на света и 

изискват нов подход към политиката и психологията на бедствията, като елемент на общо-

човешката сигурност. Съвременните държави не са сами пред предизвикателствата на раз-

личните бедствия. Усилията им за намаляване на риска се подпомагат чрез обединените 

действия на страните в рамките на ООН и чрез координирана нормативна рамка. Докумен-

тите на Международната стратегия за намаляване на бедствията (ISDR), създадена през 

2000 г. от Общото събрание на ООН, са водещи в управлението на риска от бедствия. Рам-

ката за действие от Хиого 2005- 2015 на ООН „Да изградим устойчивост на нациите и об-

ществата към бедствия”, която се явява естествено продължение на Международната де-

када за намаляване на риска от бедствия (1990 г.), приканва и определя всяка страна за от-

говорна да създаде Национална платформа и Стратегия за намаляване на риска от бедствия. 

Република България не е изключение от очертаната световна тенденция. В съответс-

твие с Рамката за действие от Хиого 2005- 2015 през 2014 г. Министерския съвет на Репуб-

лика България приема „Стратегия за намаляване на риска от бедствия”с обхват на дейс-

твие от 2014 до 2020 г. [55] Стратегията има за цел да очертае съгласувана рамка за опре-

деляне на стратегическите приоритети за действие за намаляване риска от бедствия и да 

подпомогне изпълнението на мерките за тяхното осъществяване на национално, областно, 

общинско и обектово ниво.  

Нараства и отговорността на Министерство на отбраната на Република България, 

съгласно чл.56 от Закона за отбраната и въоръжените сили. [25] В мирно време, на въоръ-

жените сили ще се възлагат задачи свързани с поддържане на готовност и оказване на ху-

манитарна помощ и спасителни действия на територията и морските пространства на стра-

ната и извън нея в съответствие с националното законодателство и международните дого-

вори, по които Република България е страна. Подготовка и обучение на формирования за 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за овладяване 

и/или преодоляване на бедствия. Участие в превантивната и непосредствената защита на 

населението и провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи 

по ред, определен в Закона за защита при бедствия.  

Всичко това налага поддържането в готовност на наличната инженерна техника на 

Българската армия и привеждане в оперативна съвместимост към стандартите на НАТО. 

Отчитайки и оценявайки успеха от прилагане на военно-мостови средства в кризисни ситу-

ации, този въпрос е особено актуален с оглед случаите на все по-честото им използване при 

изпълнение на граждански задачи – аварийно-възстановителни дейности и строителни ра-

боти. В последните двадесет години, основно след кризисни ситуации, аварийно са монти-
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рани двадесет и осем военни моста на територията на десет административни области. 

Дейности, които следва да бъдат подкрепени с необходимото геодезическо осигуряване. 

Цел на дисертацията: Прилагане на системен анализ за приложение и геодезическо 

осигуряване на военни мостове, устройвани в граждански условия и ситуация на природни 

бедствия.  

За постигане на поставената цел трябва да се решат следните задачи: 

1. Да се приложи системния анализ като основен изследователски метод за обосновка 

на необходимостта от геодезическо обезпечаване на различните видове военни мос-

тове при устройване в граждански условия и ситуация на природни бедствия; 

2. Да се направи оценка на текущото състояние и да се предложат  геодезически мето-

ди и средства, осигуряващи по-висока точност на изпълнение и безопасна гражданс-

ка експлоатация на военните мостове; 

3. Развиване на тезата за наложителност от прилагане на геодезически средства самос-

тоятелно или като част от интегрирани системи в процеса по изследване на дефор-

мации и премествания при военни мостове, устроени в граждански условия; 

4. Дисертацията да послужи като основа за изготвяне на методология за геодезическо-

то обезпечаване на военни мостове при устройване в граждански условия и ситуа-

ция на природни бедствия.  

Предмет на дисертацията е устройване на военни мостове в граждански условия и 

ситуация на природни бедствия и свързаното геодезическо осигуряване. 

В изпълнение на поставената цел, дефинираните задачи и предмета на дисертацията 

е разработен дисертационен труд със следните структура и съдържание: 

т.1. Разгледана е политиката на Република България, основната стратегическа цел и 

приоритети в областта на превенцията и намаляване на щетите причинени от природните 

бедствия и възстановяване на инфраструктурата съгласно „Стратегия за намаляване на 

риска от бедствия” 2014-2020 година - Националната програма за защита при бедствия; 

Законът за защита при бедствия и отговорните структури за намаляване на риска от бедст-

вия. Представени са отговорностите на МО разписани в Закона за защита при бедствия и 

чл.56 от ЗОВС на РБ, в съответствие с новото ниво на амбиция за използване на формиро-

ванията от БА в ситуация на кризи от невоенен характер. Посочени са основните природни 

и причинени от човешка дейност опасности в случаи, на които е вероятно привеждането в 

действие на специална военно-инженерна техника, подкрепена от съответстващо геодези-

ческо обезпечаване; 

т.2. Направен е преглед и анализ на възможното приложение на военни мостове в 

граждански условия. Приведени са примери от българската практика за реализацията им в 

операции по оказване съдействие на гражданските институции и населението в засегнати 

от природни бедствия райони, спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 

за овладяване или преодоляване на последиците от случили се събития. Основните насоки 

и тенденции в инженерната логистика при изпълнение на задачи в граждански условия. 

Споразумението на НАТО STANDARDIZATION AGREEMENT – STANAG 2021, по което 

се стандартизират за силите на пакта военни едноотворни и многоотворни мостове на 

твърди и плаващи опори, включително за употребата им в извънредни ситуации. 

т.3. Представени са основните действащи у нас системи военни мостове с възможно 

приложение в гражданската практика – конструкция, технически характеристики, методи 

на устройване и експлоатация в граждански условия;  
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т.4. Изложени са необходимостта от прилагане на отговарящо геодезическо обезпе-

чаване и е направен е преглед на основните геодезически измервания и приложими методи 

в процеса на гражданско устройване на военни мостове, значението и обхвата на конкрет-

ните дейности; 

т.5 и т.6. Представени са геодезически технологии и средства за инструментално и 

практическо осигуряване, съобразно актуалните тенденции при проучване, проектиране и 

изпълнение на военни мостове за гражданска експлоатация;  

т.7. Разгледани са възможните премествания, отклонения и деформации (конструк-

тивни и пространствени), възникнали по обективни и субективни причини по време на екс-

плоатация на възможно приложими в граждански условия военни мостове и обзор на гео-

дезическите методи за тяхното установяване;  

т.8. Заключителен анализ с обобщения и изводи за готовността, приложението и 

степента на употреба на възможно приложимите у нас военни мостове и нивото на геоде-

зическо обезпечаване при монтиране и експлоатация в граждански условия.  

Доколкото ни е известно у нас до момента не са публикувани научни разработки 

свързани с темата и обвързващи геодезическото осигуряване процеса на устройване на во-

енни мостове в граждански условия. Това дава основание, докторантът да насочи внимани-

ето и усилията си в тази област на изследователска дейност. Дълго време проблемите свър-

зани с военно-мостовите средства и възможните им приложения занимават ограничен кръг 

специалисти военни инженери. Създадени във времето като средство за инженерно осигу-

ряване на войските, военните мостове остават сравнително непознати и малко популярни в 

гражданската практика. Новото ниво на амбиция пред БА налага по-голямото ѝ ангажиране 

с изпълнение на мирновременни задачи и специфични дейности в бедствени ситуации. Ка-

то част от личния състав на Инженерните войски в БНА през 1987/89 г., докторантът има 

възможност да се запознае с приложимите системи военни мостове, актуални и днес, и 

възможностите за тяхната гражданска реализация или в условия на извънредни ситуации.  

При създаване на военно-инженерна техника е заложено условие за двойното ѝ 

предназначение. Световната практика свидетелства, че през последните години военните 

мостове вече не са само контингент единствено на военните специалисти, а представляват 

интерес и за граждански организации и структури. Различни системи военни мостове ус-

пешно се налагат като временни спомагателни средства не само в кризисна обстановка, но 

и при строителство на нови или ремонтно-възстановителни работи на действащи постоянни 

мостове. По настоящем различни системи военни мостове са неотменна част от транспорт-

ната инфраструктура в много страни по света. Военен е най-дългия действащ плаващ мост 

в България. 

В условия на гражданско приложение, военните мостове и занапред следва да се ус-

тройват приоритетно от военни специалисти, познаващи технологията на тяхното изпълне-

ние, разполагащи с необходимата техника и оборудване. Активно подпомагани в етапите 

на проучване, проектиране, изпълнение и експлоатация от военни/цивилни геодезисти, с 

оглед налагане установените в гражданската практиката повишени изисквания за точност и 

безопасност. 
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1. Национална политика на Република България в областта на превенцията и нама-

ляване на щетите причинени от природните бедствия 

1.1. Национална програма за защита при бедствия 

Основният документ за политиката в областта на предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствия и аварии в Република България е Националната 

програма за защита при бедствия [45]. Стратегическата цел на Националната програма и 

на държавната политика за защита при бедствия е предотвратяване, овладяване и преодо-

ляване на последиците от тях. За постигане на поставените цели е утвърдена Стратегия 

2014/2020 година с определени приоритети за действие, постигане висока степен на готов-

ност за ефективно реагиране и възстановяване при бедствия [56].  

1.2. Основни природни и причинени от човешка дейност опасности  

Проучванията по въпросите на бедствените ситуации извеждат като първостепенна 

опасност за Република България закономерността на три основни природни бедствия, нала-

гащи въвеждането на специална военно-инженерна техника за преодоляване на  катастро-

фалните последствия от тях са: сеизмичната активност; наводненията и свлачищата. 

2. Преглед и анализ на възможното приложение на военни мостове в граждански ус-

ловия 

2.1. Военни мостове 

Военните мостове, като част от преправъчно-мостовите средства са съоръжения с 

универсална конструкция и двойно предназначение – военно и гражданско, строени от 

войските с използване на щатни мостови средства, готови мостови конструкции или пла-

ващи средства. Характеризират се с простота на конструкцията, непретенциозни за съхра-

нение и употреба, като осигуряват бързо строителство и демонтиране. Отличават се с голя-

ма жизнена способност на мостовата конструкция. В екстремни ситуации се изпълняват 

основно самостоятелно или се адаптират към съществуващи стационарни мостове като 

част от общ функционален мостови преход. 

2.2. Участие на Инженерните войски на Българската армия в граждански задачи и 

дейности по ликвидиране последствията причинени от природни бедствия 

Още със създаването си инженерните подразделения участват активно в строителст-

вото и ремонта на постоянни мостове за гражданска употреба (сн.2.1) или оказват необхо-

димата помощ на населението в кризисни ситуации за преодоляване последствията от при-

родни бедствия и аварии (сн.2.2) (сн.2.3). 

 
сн.2.1. Понтонният мост на р. Марица при Свиленград, 1981 г. сн.2.2. МАРМ  на р. Матица, път III-6002, м. 

август 2005г.(личен архив) сн.2.3. Военен ТММ-3М в с. Батулия, общ. Своге м. август 2014 г.(личен архив) 

2.3. Световен опит на инженерна логистика по изпълнение на задачи в мирновремен-

на обстановка и нови възможности за гражданско приложение на военните мосто-

ве 
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Последното десетилетие се наблюдава устойчива тенденция на модернизация и усъ-

вършенстване на пътно-мостовата техника и използваните системи военни мостове от во-

дещи държави – САЩ, Великобритания, ФРГ, Франция и Русия. Съвременните системи 

мостове отговарят на поставените от възложителите повишени изисквания по отношение 

синхронизацията с гражданските норми и стандарти за проектиране, изпълнение и безопас-

на експлоатация при увеличена максималната товароносимост и работа в трудни теренни 

условия и сложни обстоятелства. 

2.4. Потенциал за устройване на постоянни и временни военни мостове като елемент 

от транспортната инфраструктура в Република България 

Опростената и непретенциозна към условията за изпълнение конструкция на воен-

ните мостове е основен фактор за рационално използване в обстановка и обстоятелства на 

приложение, различни от основното им назначение – спестяване на дълги обходи, устрой-

ване вместо временни бродове, като постоянни съоръжение и др.. 

3. Военни мостове с възможно приложение в бедствени ситуации и граждански усло-

вия  

Пътно-мостовите средства, с които понастоящем разполага БА са наследени от ин-

женерните подразделения на БНА и с тях могат да се устройват както нисководни така и 

висоководни мостове. С възможности за изпълнение на временни или постоянни мостове в 

граждански условия разполагат Главно управление „Строителство и възстановяване”, 

Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ и АПИ. 

След обстоен анализ на тактико-техническите параметри и потенциала за устройва-

не, са определени пътно-мостовите системи с реална  употреба за граждански цели, използ-

вани у нас съобразно конкретните обстоятелства при отчитане на хидродинамичните ха-

рактеристики на водните течения и геоморфоложките особености на земните прегради – 

мостове от дървени колейни блокове; механизирани; сглобяеми и плаващи. 

4. Геодезическо осигуряване строителството на военен мост 

Известните системи военни мостове са технологично автономни предвид целите, за 

които са създавани и условията при които се устройват. Конструирани са така, че изпълне-

нието им като елемент от инженерното осигуряване на войските във фаза настъпление, от-

брана или действия по евакуация да не изисква значителна допълнителна инженерна, 

включително и геодезическа подкрепа. Разчетите и звената по устройване на съоръженията 

в повечето случаи извършват самостоятелно дейностите по поставяне и снемане на съоръ-

женията от препятствието. В предварителното обучение и сработване на командите се пре-

махват всички излишни процеси, за да действат като единен механизъм. Допълващото ин-

женерно осигуряване се изразява в действията на инженерно-разузнавателните дозори и 

групи по проучване на избрания за строеж участък; установяване на хидроложките пара-

метри на водните и топографските характеристики на земни прегради; обезпечаване и под-

готовка на подходящи подходи към изграждащото се съоръжение. За времето на експлоа-

тация на съоръжението като елемент от инженерното осигуряване на войските в бойна обс-

тановка, допълнително се организира комендантско-регулировъчна и спасително-

евакуационна служба. 

При организиране на работите по изпълнение на военен мост водещи са: тактичес-

ките съображения; придобитите уменията на разчетите за изпълнение на поставените зада-

чи; наличието на подходяща техника, готови елементи и дълготрайни материали за изграж-

дане. Едно от основните условия при устройване на военните мостове, съгласно действа-

щите военни наставления е общото време за поставяне и снемане от препятствието. Към 

споменатите фактори при реализация на основно използваемите системи военни мостови в 
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невоенна обстановка, следва да се отчетат въведените в цивилното мостостроене изисква-

ния към всички инженерни дейности, включително геодезическите, по отношение точност-

та, методите, инструментите и технологиите свързани с проучване, проектиране, изпълне-

ние и безопасна експлоатация на съоръженията. 

4.1. Значение, актуалност и обхват на геодезическото осигуряване при устройване на 

военни мостове в граждански условия 

В последните години значително се увеличиха случаите на прилагане на различни 

системи военни мостове особено в ситуация след природни бедствия, където успешно из-

пълняват функцията на заместващи преправи до възстановяване на излязлото от строя пос-

тоянно съоръжение, с потенциал за постоянно устройване на местността, при съществуване 

на съответни подходящи условия.  

Геодезическото осигуряване се изявява в следните направления – инструментално, 

програмно и практическо, като се отнася до: прилагане на методи, способи и програмно 

осигуряване за обезпечаване и повишаване качеството на обработване на информацията, 

изпълнение и контрол на действащите в граждански условия системи военни мостове. Зна-

чението на геодезията ще нарасне след въвеждане в строя на нови поколения системи во-

енно-мостова техника, изискваща актуализиране на традиционните геодезически методи 

прилагани до момента. Според Методически указания от 1982 г. за ползване от ВС на 

СССР, действителни и за ВС на Русия, при монтиране на мост конструкция САРМ, в съста-

ва на изпълнителните разчети по монтажа задължително се включват геодезисти. В указа-

нията са разписани действията на геодезистите, но не са изведени точности за конкретните 

изпълнителски и контролни геодезически работи [39]. Конкретни изисквания за точност на 

изграждане, отсъстват и при останалите възможно приложими в граждански условия воен-

ни мостове – дървени, механизирани и плаващи. Подобна практиката на геодезическо 

обезпечаване е възприета и в армиите на страните членки на НАТО. Единствено в [5] и [66] 

са дадени стойности за допустими надлъжни и напречни отклонения при монтиране и екс-

плоатация на плаващи и дървени мостове, а за автомобилните механизирани мостове – до-

пустимата начупеност в профила на горното строене. В специализираната българска лите-

ратура [5] бегло се споменава за геодезически дейности свързани с трасиране оста и опори-

те на нисководни мостове (стр.528 и 549).  

Изведеното от строя военно имущество, в много страни успешно се приспособява за 

пълноценна реализация в граждански условия. Пристъпва се към постигане на съвмести-

мост на действащите строеви военни мостове с гражданските норми на проектиране (стан-

дартът на НАТО STANAG 2021), с оглед рационалната им употреба и безаварийна дългот-

райна експлоатация. Началото е положено по отношение класа натоварване като практика-

та следва да бъде продължена с въвеждане на показатели и критерии по отношение точ-

ността на изпълнение и наблюдения за пространствени изменения на изградени в небойна 

обстановка съоръжения. Световна тенденция е различни системи военни мостове да се 

проектират, произвеждат, презентират, популяризират и монтират от лицензирани цивилни 

компании. Всичко това ще допринесе и за увеличаване приноса и значението на геодезията 

и геодезическото осигуряване в процеса на изграждането и експлоатацията на военни мос-

тове в гражданска среда. 

Геодезическото осигуряване, съобразно практиката по прилагане на военните мос-

тове в граждански условия, следва да бъде неотменима част от процеса на устройване на 

съоръженията като се свързва с основните етапи на реализация: 

 В етапа на проучване условията за устройване и проектиране на конкретен военен 

мост – свързано е с прилагане технологии и методи за получаване и извличане на 

необходимите при проектиране: актуална картна основа; технически параметри и 

характеристики за препятствието; планова и височинна геодезическа основа. 
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 В етапа на изпълнение – подсигуряване на достъп; повишаване точността при  тра-

сиране и полагане за осигуряване на съответните планови размери и проектни нива 

от мостовите съоръжения; 

 

 В етапа на експлоатация – извършване на дейности по наблюдение и анализ на 

пространственото положение и конструктивни параметри на съоръжението, непос-

редствено свързани с безопасността на преминаване при пропускане на трафика. 

Съдържанието и степента на геодезическите дейности изпълнявани при осигуряване 

строителството на възможно приложимите военни мостове за граждански цели, предлагам 

да се регламентира с въвеждане на критерии свързани със спецификата на използваните 

конструкции: средства и технология за устройване; средата, в която се изпълняват и експ-

лоатират; цел на изпълнение; предназначение; техническите показатели: товароносимост, 

габарит, материал, от който са изпълнени конструкциите; сложност на изпълнение; ниво на 

автоматизация; степен на предварителна готовност на мостовите елементи; стойност на 

монтаж и интервал на профилактично снемане; монтиране на регулиращи съоръжения; не-

обходимост от допълнително оборудване и обезопасяване; сезонност на експлоатация; ус-

тойчивост и инженерна подготовка на бреговете; ниво на зависимост от хидродинамичните 

характеристики на водното течение; необходимост от геоложко проучване на предвидения 

за строителство участък и подходите към него; възможност за ситуиране към съществуващ 

път; амортизация и вероятност за пространствени премествания на отделни части или цяла-

та конструкция; актуалност на картната основа; състояние на геодезическата планова и ви-

сочинна основа; технология на полеви измервания. Предложените критерии са следствие 

прилаганата обичайна практика, лична преценка и опит, а степента на геодезическо обезпе-

чаване е дефинирана с конкретни дейности. Резултатът от анализа на споменатите крите-

рии, отнесени към основните мостове е отразен в следната таблица: 

таблица 4.1. 
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необходимост 
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4.2. Основни геодезически измервания и инструменти с приложение при строителст-

вото на военни мостове  

Във всеки етап от процеса по устройване на военни мостове в граждански условия 

се налага организиране на полеви измервателни геодезически дейности – ъглови, дължин-

ни, височинни, информация от радио-навигационни системи и дистанционни средства. Ге-

одезическите измервания улесняват изпълнителните екипи и спомагат за реализирането на 

избраната система и тип военен мост. Наред с измерванията за получаване на предварител-

на информация, в процеса на изпълнение се провеждат трасировъчни работи по отлагане на 

терена на точки и елементи от съоръжението. По данни от директни и косвени полски из-

мервания при прилагане на геодезически методи, самостоятелно или като част от автомати-

зирани системи за наблюдение на пространствените премествания на изграденото съоръ-

жение, се допринася за осигуряване безопасната му експлоатация за периода на използване. 

При устройване на военни мостове в небойна обстановка, полевите геодезически измерва-

ния следва да се изпълняват съобразно ситуацията с геодезическа техника (оптико-

механическа, електронна, лазерна, GPS) по процедурни правила и методи приети в граж-

данската практика. 

Изпълнението на поставените пред геодезическото осигуряване задачи по устройва-

нето на различни системи и конструкции военни мостове, се постига посредством използ-

ването на всички известни и прилагани в практиката геодезически инструменти и техника, 

които отговарят на определено зададените цели при възможните условия за работа.  

За извършване измервателни и трасировъчни дейности по изпълнение на поставени-

те им задачи, инженерните формирования на БНА/БА са оборудвани по щат с оптично-

механически и електронни ъгломерни инструменти и далекомери със средна точност. Вер-

тикалните измервания се осъществяват предимно с оптически нивелири пригодни за тех-

ническа геометрична нивелация. В процеса на изграждане на военни мостове при бойни 

условия и свързаните с това спомагателни инженерни дейности се използват полеви опти-

ко-механически инструменти индивидуални средства за наблюдение с малки размери при-

годени за работа в особена среда и екстремна обстановка. Точността на повечето от тях не 

е висока, но съответства на условията, при които се използва и степента на квалификация 

на лицата провеждащи измерванията. 

С приемането на България в НАТО стартира процедура по изпълнение на оператив-

ната съвместимост на БА с останалите страни-членки. Постъпилата по програмата на НА-

ТО за високо технологични проекти NSIP (Nato Security Investment Programme) техника, 

повишава качеството на инженерните дейности по устройване на военни мостове в бойни и 

граждански условия. Същевременно геодезическата техника се развива, а с това се проме-

Полагане на планова и височинна геодезическа основа 

Повишаване точността при  планово и височинно трасиране и полагане за 

осигуряване на съответните планови размери и проектни нива от мосто-

вите съоръжения; дейности свързани с наблюдение и анализ на прост-

ранственото положение и конструктивни параметри на съоръжението. 

  

Създаване на цифров модел на релефа и ситуацията на определения за 

строителство участъка; снемане размера и характеристиките на препятст-

вието; подсигуряване на транспортен достъп; монтиране на моста.   

ниска 

средна 

висока 

Степен на геодезическо                   Дейности свързани с геодезическото обезпечаване 

обезпечаване 
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нят методите и средства за геодезическо обезпечаване, полевите измервания, тяхната пос-

ледващата математическа обработка и анализиране на резултатите. 

4.2.1. Ъглово-дължинни измервания  

Измерването и построяването на ъгли е една от основните геодезически дейности по 

устройване на военни мостове. За целта следва да се използват технически изправни ъгло-

мерни инструменти, които отговарят на приети стандарти за точност (ISO/TC 172/SC6; DIN 

18723). При изпълнението на дейностите по подготовката и изграждането на военни мосто-

ве във връзка с прилаганите геодезически методи, подходящи за употреба по отношение на 

точността са точните със средна точност (със  стандартното отклонение за измерена посока 

при две положения на зрителната тръба 3-10"/10-30
сс

) и техническите (с грешка по-голяма 

от 10"/30
сс

) оптико-механичните или електронно-оптичните теодолити.  

Основно направление в подобряване на методите за измерване на дължини за целите 

на военното мостостроене е приложимостта на светлодалекомерите, които да заменят в 

бойни условия традиционните военни полеви оптически средства за дължинни измервания. 

В инженерните формирования на БА оптическите теодолит тахиметри е належащо 

да се заменят с различни типове и модификации тотални станции с интегрирани възмож-

ности и покриващи изискванията поставени от военните потребители. Предимство на тези 

геодезически инструменти е обединението на измерителните и изчислителните геодезичес-

ки дейности, свързани с решаване на приложни задачи. Точността на измерването на ъгли-

те при различните типове и модификации тотални станции варира в границите от 0,5” до 

10” и ±(2mm+2ppm) средна квадратна грешка на дължинните измервания до призма, което 

допуска използването им за решаването на различни инженерни задачи свързани с изпъл-

нението на прилаганите системи военни мостове. Като стандарт относно изискванията към 

тотални станции с бойно приложение при инженерното осигуряване на войските включи-

телно военното мостостроене, могат да се въведат още минимални основни показатели по 

отношение работния температурен диапазон (от -20°С до +50°С) и високата степен на водо 

и прахоустойчивост; достатъчно големи графични дисплеи на контролните панели и пъл-

ноценни буквено-цифрови клавиатури с функционални бутони за бърза и удобна навига-

ция; захранване на базата на вградени акумулаторни батерии, осигуряващи непрекъсната 

работа минимум до 5 часа. 

Възможност за автоматизиране на измервателния процес при изпълнение на задачи 

по установяване премествания на военни мостове изпълнени в гражданска експлоатация, 

предоставя използването на сканиращи тотални станции, създадени на принципа на лазер-

ното сканиране и специализирани лазерни скенери. Подходящи при перспектива за придо-

биване са навлизащите в практиката интегрирани системи между електронен тахиметър и 

фоторегистриращо устройство, позволяващи провеждането на роботизирани измервания с 

видео поддръжка чрез създаването на цифрови изображения на наблюдавания обект. При-

лагането в практиката по устройване на военни мостове в граждански условия на интегри-

рани електронните тахиметри  с ГНСС ще осигури автономност и независимост на ъглово-

дължинните измервания от състоянието на работната геодезическа основа. 

От значение за военното мостостроене е прилагането на безотражателната техноло-

гия за измерване на тоталните станции и повишаване на възможното разстояние, измервано 

в безрефлекторен режим. В способностите на инженерна мостостроителна рота от състава 

на БА предназначена за Силите на НАТО е да построи с двата взвода плаващи мостове, 

понтонен мост с дължина 300 метра при възможност на ПМП 380/430 метра . При провеж-

дане на инженерно разузнаване на водната преграда и установяване на ширината ѝ, поле-

вия екип на място следва да разполага с инструмент във възможностите, на който е измер-

ване на минимум упоменатото разстояние без отражател.  



12 

 

4.2.2. Височинни измервания  

Превишения и надморски височини на точки в процеса на устройване на военни 

мостове се установяват с прилагане на геометрична или тригонометрична нивелация. За 

намиране на височини могат да се използват и спътникови навигационни системи при ус-

ловие, че точността им е съизмерима с тази на техническата тригонометрична нивелация. 

При изпълнение на задачи свързани с вертикални измервания, в практиката си през 

годините инженерните формирования на БНА/БА използват основно оптическо-механични 

нивелири със средна точност, които осигуряват точност ± (2÷8 мм) и технически нивелири 

с показател ± (8÷20 мм) на 1 км двойно нивелирано разстояние. Новите серии оптико-

механически нивелири на различните производители, отговарят на изисквания на военните 

инженери за работа в тежки условия. Характеризират се с ярка оптика с относително голям 

обектив за осигуряване на изобилие от светлина; водоустойчив корпус предпазващ от прах 

и дъжд и влаго изолиран компенсатор; с увеличение на зрителната тръба до 30
х
. 

Цифровите нивелири, позволяват опростяване и автоматизиране на рутинните висо-

чинни измервания, с възможно предаване на информация в реално време, което прави тези 

геодезически инструменти удобни за работа в тежки полеви условия или при следене на 

вертикални деформации на военните мостове. Увеличението на зрителната тръба при раз-

личните модели е в границите от 20
x
 до 50

x
.  Максималният обхват на тези нивелири е в 

диапазона 100 м, а точност на отчитане по кодова лата е ±0,5 мм. Тези параметри покриват 

изискваната точност при практическото изпълнение на основните системи военни мостове.  

В процеса на устройване на дървени мостове при забиване на пилотите могат да се 

ползват ротационни лазерни нивелири, съпоставими по обхват и постигната работна точ-

ност. С тези инструменти се постига хоризонтална, вертикална или под зададен наклон ре-

ферентна равнина в границите на 300÷500 м. Отчитането се извършва от фото детектор или 

сензор поставен на латата или сигнала, като така се следи достигането на съответното про-

ектно ниво.  

4.2.3. Прилагане на глобални навигационни спътникови системи 

Принципът на работа на радио-навигационните спътникови системи и възможности-

те, които представят показват, че те имат потенциал при прилагане на съответни методи и 

технология да бъдат използвани при определени условия за позициониране на военни мос-

тове и отделни техни компоненти, както и за решаване на редица приложни геодезически 

задачи свързани с това. [1] [60] [61] 

Днес основните системи за навигация първо и второ поколение NAVSTAR (Naviga-

tion Signal Timing and Ranging)/GPS (Global Positioning System) и ГЛОНАСС (ГЛОбальная 

НАвигационная Спутниковая Система) се използват широко за мирни цели и по същество 

са общодостъпни. Алтернативна световна спътникова система с амбиции за голям интерес, 

представлява проектът Galileo (Галилео), който се разработва от ЕС, Европейската косми-

ческа агенция (ASE/ESA) с международно участие и по план да се разгърне изцяло до 2020 

г. 

Значително по-достъпни услуги от финансова страна и осигуряващи изискваната 

точност при изпълнение и експлоатация на военни мостове в граждански условия предос-

тавя Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (ЕГСНП съкр. от 

англ. EGNOS – European Geostationary Navigation Overlay Service). Въведена в експлоата-

ция на 1 октомври 2009 г. EGNOS e спътникова система за повишаване на прецизността 

(SBAS), разработвана от Европейската космическа агенция, Европейската комисия и орга-

низацията Евроконтрол. Зоната на покритие на EGNOS включва и България. Според техни-

ческите характеристики, прецизността за определяне на хоризонтално местоположение 

http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/The_future_-_Galileo/What_is_Galileo
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трябва да е под 7м. На практика точността ѝ е още по-голяма – около 1 м., която е доста-

тъчна за целите на пространственото позициониране при плаващите военни мостове.    

В процеса на устройване и експлоатация на военни мостове в бойни или граждански 

условия с основа степен на приложимост е метода за спътникови измервания в реално вре-

ме RTK (Real Time Kinematic). 

4.2.4. Използваемост на безпилотни летателни апарати 

С процесите на разсекретяване на военни технологии, през последните години се ут-

върждава устойчива тенденция за нарастване ролята и значението на дистанционните изс-

ледвания като средство за събиране на оперативна и регулярна информация свързана с 

пространствени обекти на земната повърхност. Обстоятелство обусловено от качеството на 

събираната информация, отличаваща се с обективност, широк обхват и достъпност на сред-

ствата за обработка. Структурите на Гражданска защита в Европа са сред най-активните 

потребители и заинтересовани от развитието на тези технологии.  

Използването на безпилотни летателни апарати (БЛА), летящи непосредствено над 

облитаната повърхност, с височина на полета от няколко десетки до няколко стотици метри 

е подходяща платформа за дистанционни изследвания и наблюдения по изпълнението на 

оперативни и перманентни по характер задачи свързани с природни и антропогенни риско-

ви процеси. [30] 

Министерство на отбраната отдава необходимата значимост на БЛА като техника с 

двойно предназначение, при изпълнение на основните дейности свързани с трите основни 

мисии поставени пред ВС. Това създава условие за рационална приложимост на използва-

ните от специализираните формирования на армията БЛА, за различни нужди включително 

в процеса на устройване и експлоатация на военни мостове в гражданска среда. 

4.3. Геодезически методи за планово и височинно трасиране при устройване на военни 

мостове 

Изборът на подходящ геодезически метод за планово трасиране се определя от ха-

рактера на местността, от изискващата се точност, от размера и елементите на моста, вре-

мето и условията за построяване, и от наличните геодезически инструменти (сн.4.3). Изис-

кваната и практически постигната точност зависи от заложените конструктивни възмож-

ностите на използваните при изпълнението на определени военни мостове (най-често дър-

вени) помощни мостостроителни средства (УСМ и КМС) и степента на автономност на 

мостополагащите средства. В табл. 4.2 са представени геодезически методи с възможно 

приложение при гражданско устройване на основно използваните у нас военни мостове, 

съобразно ситуацията и конкретните условия и възможности за работа. Всеки от предста-

вените методи удовлетворява необходимата точност на трасиране елементите на упомена-

тите мостове.  

таблица 4.2. 

трасировъчен метод  

тип многоотворен мост 

дървен 
механизиран сглобяемо-разглобяем плаващ 

тип опори 
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струнен створ              

створно-дължинни за-
сечки 

             

прави засечки        мо мо мо мо   

полярен метод        мо мо мо мо   

свободна станция        мо мо мо мо   

с правоъгълни коорди-
нати 

       
мо мо мо мо 

  

трасиране с GPS        мо мо мо мо   

м – многоотворен   о – опори  

При установяване проектните височини на характерни точки от конструкцията на 

военните мостове е достатъчно прилагането на геометрична (IV клас), техническа и триго-

нометрична нивелация, като се изхожда от съществуващи в района на обекта или специал-

но определени за случая репери. Прилагането на тригонометрична нивелация е съвместимо 

по точност (от 2÷5 мм при отстояние до 100 м) за определяне проектните височини на оп-

ределени точки и елементи от конструкцията на обичайно изпълняваните в труднодостъп-

ни условия, при големи превишения и наклони военни мостове. Подходящи при устройва-

не на военни мостове в екстремни ситуации са ротационните лазерни нивелири. 

4.4. Геодезически методи, приложими при определяне деформации на военни мостове 

и осигуряване на безопасна експлоатация 

В условия на дълговременна или постоянна експлоатация съществува вероятност за 

изместване на устроените военни мостове като цяло или на отделни техни елементи по от-

ношение на първоначалното им положение. Изборът на метод и техника за достоверно и 

обективно установяване на величините, характеризиращи действителното деформирано 

състояние на изследваните мостови конструкции са описани в [12] и [14].  

Приложими за военните мостове са познатите принципни схеми и начини на използ-

ване на техника и уреди за измерване на механични величини при обследванията и изпит-

ванията на постоянни мостове с идентична конструкция [14]. В ситуация на продължител-

ни наблюдения, геодезическите методи за определяне на деформации на устроени в граж-

дански условия военни мостове, дават възможност да се определят преместванията както 

на съоръжението, така и на околния терен. С развитието на технологиите се откриват нови 

възможности като лазерното сканиране за разработка на методи на измерване, обработка и 

анализ, подобряване и оптимизация на съществуващите методи и повишаване на тяхната 

икономическа ефективност. 

Сериозно развитие се наблюдава при спътниковите радионавигационни  системи по 

отношение приложението им за изследване пространственото положение на различни ин-

женерни съоръжения. Технология за изследване на деформации в известна степен предос-

тавят статичните спътникови измервания. Едно от основните предимства на статичните 

измервания е възможността за сравнително кратък период от време да бъдат натрупани без 

пряката намеса на оператор голямо количество данни, които позволяват при подходяща 

обработка да се решават приложни геодезически задачи от различен характер. Съществуват 

теоретични и практически изследвания, които показват, че при определени условия спът-

никовите измервания могат да се използват за определяне на деформации на различни ин-
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женерни съоръжения. Като се отчетат изискванията за точност се оказва, че при използване 

на спътникови измервания за изследване на деформации е необходимо да бъде използван 

пълният потенциал на системата с цел достигане пределната точност, която актуалното ѝ 

техническо състояние може да осигури. [61]  

Фотограметричните методи представят актуалното състояние на наблюдавания 

обект и предоставят възможност за ефективно контролиране, анализ и оценка на резултати-

те при наблюдение на устроени в граждански условия военни мостове. Прилагане на акту-

ални инженерно-фотограметрични технологии за регистрация на динамични процеси, ана-

лиз и оценка на настъпили деформации, ще позволи автоматизиране на контрола и навре-

менно установяване на изменения в конструктивните параметри на наблюдаваните съоръ-

жения.  

Наред с общо очакваните премествания характерни за военните мостове на фикси-

рани опори следва да се отбележат някои особени деформации със значение за устойчи-

востта на плаващите мостове – потъване, опасно критично наклоняване с възможно преоб-

ръщане, усукване или скъсване на съоръжението. Тези специфични за плаващите мостове 

деформации, налагат използването на специална технология при наблюдение за установя-

ване и регистриране на състояние опасно за експлоатация. 

4.4.1. Методи за определяне на хоризонтални деформации 

Направлението на хоризонталните премествания обичайно е напречно на оста на съ-

оръжението, което определя избора на приложим метод. Съобразно конструкцията, средст-

вата за изпълнение и средата на устройване на основно използваните у нас военни мостове 

в граждански условия, в табл. 4.3 са отразени известни в практиката геодезически методи с 

възможност за самостоятелно или в комбинация приложение за определяне на хоризонтал-

ните им премествания. Изборът на подходящ метод за отделните типове и конструкции 

военни мостове е съответен и обоснован с изискваната точност на установяване на въз-

можните отклонения и премествания. При необходимост отклоненията могат да бъдат ус-

тановени и по други геодезически методи в зависимост от условията, наличните инстру-

менти и желаната точност – засечки, странично нивелиране, единична обратна биполярна 

засечка, двойна обратна засечка, колиматорен, автоколиматорен и дифракционен метод 

[12].  

Степента на приложимост на изложените геодезически методи  при наблюдения на 

военни мостове се определя от наличието на изходна геодезическа основа и техническата 

възможност за фиксиране с подходящо сигнализиране на определени наблюдавани точки, 

избрани на характерни вероятно уязвими места от опорната и връхна конструкция на уст-

роеното съоръжение. Второто условие е свързано с промяна на щатната мостова конструк-

ция, изисква доработване и не при всички конструкции е технологично възможно и изпъл-

нимо.   

таблица 4.3. 

Метод за опреде-
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оптически створ               

лазерен створ              

струнен створ              

тригонометричен              

земна фотограмет-
рия 

             

GPS              

БЛА              

4.4.2. Определяне на вертикални деформации – геодезически методи 

Преместванията във вертикалната равнина при многоотворните военни мостове на 

фиксирани опори, се проявяват най-често като равномерно или неравномерно слягане и 

напречно наклоняване спрямо надлъжната ос на съоръжението. Слягането на опорите 

обикновено е причина за появата на начупен надлъжен профил на горното строене, а при 

определени обстоятелства да предизвика разрушаване на моста.  

Според условията и средата, при която се изпълняват военните мостове и необходи-

мата точност за установяване на възможни премествания във вертикалната равнина през 

време на експлоатацията, следва да се прилагат методи, с които се измерват превишения - 

геометрична или тригонометрична нивелация.  

В геодезията е прието точността на определяне на вертикални деформации чрез гео-

метрична нивелация да се изразява посредством средната квадратна грешка на превишени-

ята от една станция (  ), изразена чрез ср. кв. грешка на километър нивелирано разстояние 

(μ) и дължината на визурите (l): 

     μ    .                                                                                                                                          

(4.1).                                                                                                                                 

Предвид временния характер на повечето от изпълнените в граждански условия во-

енни мостове и ограничения времеви хоризонт на експлоатация (1-2 години), измерването 

на превишения по включени нивелачни ходове или специално проектирани за целта висо-

чинни мрежи в участъка извън заливните зони, за установяване на премествания във верти-

калната равнина е допустимо да се извършва с точност (        ) [53]. В случай на 

постоянно устройване точността, с която се провеждат измерванията следва да отговаря на 

условията и установената процедура при изследване вертикалните премествания на граж-

дански стационарни мостове на фиксирани опори. 

Тригонометричната нивелация е подходящ метод при установяване на вертикални 

деформации, приложим във възможните сложни и трудни теренни условия, при които чес-

то се устройват различни системи военни мостове на фиксирани опори.   

Точността за определяне на котите и превишенията при този геодезически метод за-

виси основно от точността, с която са измерени зенитните ъгли (  ) и разстоянията (  ). 

Височините на инструмента и сигнала се отчитат със значително по-малка грешка (  ) и 

(  ), а   оказва незначително влияние при разстояния по-малки от 100 метра. При стръмни 

визури (  ) оказва значително влияние, а за да се повиши точността (  ) е установено, че 

зенитните ъгли следва да се измерят минимум в три гируса съгласно [12]. 
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5. Геодезическо обезпечаване в етапа на проучване условията за устройване и проек-

тиране на военен мост в граждански условия 

5.1. Вписване на мостовия преход в профила на преградата 

Устойчивостта на речното корито, определена от енергетичната характеристика и 

характера на протичане на потока, съпротивлението на дънната почва и стените на корито-

то срещу изравяне е фактор при ситуирането на местността и избора на приложимата сис-

тема военен мост. Избраното място за разположение на моста трябва да предполага пра-

вилно ситуиране и функциониране на съоръжението.  

При изпълнение на многоотворни военни мостове на фиксирани или плаващи опори, 

по отношение характера на протичане на потока трябва да се очаква по-бурно водно тече-

ние във високопланинските участъци, където наклоните и скоростта са по-големи от кри-

тичните, а в останалите участъци където наклоните и скоростта са по-малки от критичните, 

движението е спокойно. От значение за мостовете на фиксирани опори устроени през вод-

ни площи е характера на дъното – пясък, глина, растителна почва или плътен нанос. 

Вписването на мостовия преход в план изисква актуална планова и картна основа, 

получена от геодезическо заснимане на избраното място и подходите. Техническата целе-

съобразност изисква при избора на място за мостови преход, по възможност оста на моста 

да бъде перпендикулярна на оста на потока, а ако реката не е с правоструйни успоредни 

потоци, поне перпендикулярно на потока при най-големите дълбочини (сн.5.2). Потокът да 

бъде близък до ламинирания – да няма завихряния, подмиване и подкопаване на бреговете. 

     
сн.5.2. Промяна в ориентацията спрямо оста на потока на река Струма при премахнатия през 2002 г. стар 

мост (ляво) и изпълнения през 2003 г. постоянен военен мост СНМ (дясно, въздушна снимка от 2017 г.) 

Нивелетата на моста по правило се разполага хоризонтално. В нисководните мосто-

ве при значителна разлика в котите на бреговете се допуска отделни опори да имат наклон, 

превишаващ 5%. Във висоководните мостове, характерни за големи и пълноводни прегра-

ди, в крайните части на моста над мокриците се допуска наклон до 2%, а при естакадите до 

4% (фиг.5.1). При плаващи мостове се прилагат брегови звена, входни апарели или рампи с 

височина до 3 м, с отчитане естественото им повдигане или спадане с промяна на водното 

ниво. 

 
фиг.5.1. Вписване на мостовия преход в профила на преградата съгласно [5] 

В случай, че ситуацията налага изпълнение на насипи, изискванията към земната ос-

нова и подготовката ѝ, височината и стойностите на откосите на насипите, според вида 

почва трябва да са съгласно табл.22.13 от [13]. Обикновено височината на насипа не над-
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вишава 2,0 м.  Тежестта на товарите преминаващи по насипа изисква допълнително укреп-

ване на по-високи насипи. При необходимост от изпълнение на насипи с по-голяма висо-

чина могат се монтират естакади от същата или друга подходяща за случая мостова конст-

рукция: 

 
Съвременните строителни машини позволяват изпълнение и надеждно уплътняване 

на насипи с по-голяма височина за проектиране на връзка при наличие на ниска кота терен 

на брегове и висока кота на горното строене. При подобен случай височината на насипа и 

стойностите на откосите до кота терен следва да са съобразно табл.22.14 от [13]. 

Анализ на изпълнимите варианти за свързване с прилежащия терен, сочи целесъоб-

разност от направа на изкопи при наличие на стръмни брегове. Пред моста на участък, дъ-

лъг не по-малко от 10 м, наклоните на подходите в случая не трябва да бъдат по-големи от 

1-2 % и по-малки от 0,5 %. На останалите части от подходите се допуска наклон до 7% за 

участъци  до 10-15 м и до 5% за по-дълги участъци:  

 
 

При строителство на нисководен мост над река в широка долина, с високи и стръм-

ни брегове и ниска кота на пътното платно, схемата на моста е уместно да се изпълни с на-

сип с допустимите при изкоп стойности на наклони: 

 
Радиусите на хоризонталните криви на подходите при наклон до 3% не трябва да 

бъдат по-малки от 25 м. За висоководните мостове минималният радиус е 30 м за хоризон-

тални участъци и 50 м за участъци в наклон при наличие на прав участък, не по-малък от 

20 м непосредствено преди моста. При по-големи наклони радиусите достигат до 150 м. 

При наличие на глинести почви и наклони 1-3% на подходите се полага изкуствено покри-

тие. Приведените стойности са съобразени с военните транспорти основни ползватели на 

военните мостове в бойна обстановка. В условия на гражданско устройване, тези показате-

ли следва да се коригират с оглед габарита и техническите параметри на приетите оразме-

рителни цивилни леки и тежкотоварни МПС. [64] 

Връзката на крайните звена с линейното съоръжение се постига по начин и допъл-

нителни технически средства съобразно конструкцията, материала и схемата на моста, как-

то и от средата, при която се устройва. 

 повдигне на нивото на пътното платно на моста до изравняване с нивото на времен-

ния път при широка река: 

 
 над широка водна преграда с високи брегове и ниска кота на пътното платно – връз-

ката може да се развие като се изпълни наклон от бреговете към реката: 
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 ако геологията е подходяща и изкопаването е лесно, бреговете могат да се изкопаят, 

докато нивелетата на временния път се изравни с нивата на пътното платно на мос-

та: 

 
 при тясна водна преграда не се препоръчва изпълняването на наклон от бреговете 

към моста, поради възможни стойности на надлъжните наклони над допустимите, 

които могат да влошат експлоатацията на съоръжението. В този случай може да се 

скоси брега до постигането на допустим наклон или да се вдигне нивото пътното 

платно на моста над реката:   

 

 в случай на широка речна долина с високи и стръмни брегове – реализиране на 

връзка посредством изпълнение на насипи с допустими надлъжни наклони:  

 

 при широка речна долина с ниски брегове и високо ниво на пътно платно – изпъл-

нение на връзка чрез монтиране на естакада или оформяне на насип: 

 

В урбанизирани територии речни брегове и корита често са облицовани. Естакади 

или насипи като довеждащи пътища към временни мостови съоръжения в населени места 

се изпълняват трудно с оглед ограниченото работно пространство и наличието на застрое-

ни околни терени. Проблеми са възможни и при връзката по ниво на естакадите и насипите 

с околните съществуващи улици. При необходимост от евентуално устройване на военен 

мост над облицовано речно корито на мястото на повреден и временно неизползваем пос-

тоянен мост, нивото на пътното му платно следва да съвпада с нивото на нивелетата на 

пресичащата препятствието улица съгласно схемите:  

 при облицовани брегове 

    
 при облицовано речно корито 

 

Схемите се прилагат след наводнението в южните квартали на София през лятото на 

1983 г., когато Перловската река излиза от коритото си и потопява бул. „Петко Ю. Тодо-

ров“. 
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В случай на облицовано речно корито с достатъчна ширина позволяваща изпълне-

нието на насип, съществуват условия и възможност за проектиране и реализиране на връзка 

с крайбрежната улица посредством естакада или рампа, които да отговарят на изискванията 

по отношение стойностите на максималните надлъжни наклони:  

    

За осигуряване комфорт и плавно преминаване от временния път към монтирания 

военен мост, е желателно при наличие на разлика в нивата при максимално допустим 

наклон, съответните участъци на подхода да бъдат загладени с вертикални криви при 

минимални радиуси     = 20 м, аналогично на рампите към подземни или надземни нива 

на сградите (фиг.5.3). Подходите в споменатите участъци могат да бъдат оформени и 

практически изпълнени с различни по стойност последователни надлъжни наклони при 

позволяваща разлика в котите на линейното съоръжение и бреговите звена, входни апарели 

или рампи на моста. Условието следва да бъде в сила и за естакадните части на 

комбинираните мостове. 

 
фиг.5.3. Развиване на вертикални криви в подходите                 

 Стойностите на надлъжните наклони    следва да бъдат съобразени с 

нормалните техническите възможности на моторните превозни средства и осигуряващи 

естествен отток на повърхностните води:         минимално 0,5% ;    максимална стойност 

12%. 

Възможен е вариант с последователни прави без развиване на вертикални криви между 

отделните участъци (фиг.5.4). Различният състав на МПС ползващ временния подход към 

моста, предполага дължината на правите участъци да осигурява спокойното преминаване 

на автовлак (18 м по Neufert и 18,937 м съгласно STANAG 2021 – влекач М 1070 с 

полуремарке М 1000; NATO код: 2320-01-318-9902 и 2330-01-303-8832). [64] [66] 

 
фиг.5.4. Вариант с последователни прави 

 В притеснени условия (урбанизирана среда или силно пресечена местност), 

при недостатъчна площ и отстояние, хоризонтални криви като елемент на прокарваните 

временни пътища при осигурен прав участък преди моста, следва да бъдат проектирани с 

минимални радиуси съответстващи на минималните радиуси на закръгления на бордюрите 

в уличните кръстовища при намалена скорост на движение. Минималните радиуси да са 

съобразени с техническите параметри на различните категории МПС и размери на габари-

тите им: 
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 Съобразно тези величини е установена средната стойност на радиусите за 

закръгление в зависимост от габаритите и геометричните параметри характеризиращи пре-

обладаващия вид МПС преминаващи по трасето. В случая удачно е да се използва мини-

малния радиус приет за автобуси и товарни автомобили – 12÷18 метра (фиг.5.5), съобразен 

с външния габаритен радиус осигуряващ достатъчно безопасно разстояние за завиване без 

навлизане в насрещното пътно платно при двупосочно движение, съгласно [64].  

5.3. Инженерно-геодезически работи при проучване и проектиране на военен мост, 

свързани с изучаване хидроложкия режим на реката  

 Изграждането на военен мост през водна преграда е свързано с предварител-

но изучаване, събиране и обобщаване на данни по установяване хидроложкия режим и па-

раметри на препятствието и прилежащия терен – подходи; ширина, дълбочина, скорост на 

течението; интензивност на вълнението; носещата способност на грунда; профил на дъното 

и бреговете. Дейности изпълнявани посредством специализирани прибори и технологии, 

така и с помощта на геодезически инструменти и прилагане на геодезически методи, са-

мостоятелно или като елемент от мултифункционални системи и комплексни работни про-

цедури.  

 При проектиране на военните мостови преходи, цялата водна повърхност по 

приетото ниво на високите води се покрива с мост. Така общата дължина на военните мос-

тове на твърди опори е по-голяма от ширината на водната преграда ограничена от главното 

речно корито. От установените хидродинамични параметри и хидроложки режим на потока 

зависи общата дължина на многоотворните военни мостове на твърди опори, включваща 

дължините на същинската мостова част и естакадите към нея. 

Сравнение на хидрометричните показатели на естествените водни течения протича-

щи на територията на страната показва, че с изключение на реките Дунав, Марица и Стру-

ма (в средните и долни течения) и плавателния канал „Море-Езеро“, останалите големи 

български реки, в нормално състояние са с ширина на главното речно корито до 150 метра. 

В случая следва да се отчете факта, че в граждански условия военни мостове се организи-

рат най-често при кризисна ситуация, свързана с наводнения и причинените от тях времен-

ни разливи. При дълговременна и постоянна експлоатация на военни мостове, трябва да се 

отчитат морфографските характеристики на участъка (ширина, дълбочина, дъно), в който 

са устроени и възможните последствия за съоръжението от внезапно повишаване нивото на 

водата. 

5.3.1. Измерване ширината на водната преграда 

Процедурата се изразява в непосредствени или посредствени дължинни измерва-

ния  за установяване размера на препятствието в избраното за строителство място като се 

има в предвид, че дължината на моста включва речното корито и заливната долина. Избо-

рът на измервателен метод и точността на полевите измервания се определя от специфика-

та на възможно приложимите военни мостове – изпълняват се от предварително изработе-

ни мостови ферми или елементи на горното строене с фиксирани размери. Изборът на при-

r – вътрешен габаритен радиус 

R – външен габаритен радиус 

r1 – най-малък радиус на завиване на външното предно колело 

r2 – най-малък радиус на завиване на вътрешното предно колело 

R1 – най-малък радиус на завоя на външната габаритна точка 
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ложима мостова конструкция е зависим от размера на препятствието и способността за 

покриването му от една или повече системи военни мостове. 

В настоящите условия ширината на водната преграда за нуждите на военното мос-

тостроене е в състояние да се установи посредством измерване със светлодалекомер с от-

ражател или по безрефлекторен способ с постигне на грешка в измерваното разстояние от ± 

3 до 5 см при непосредствено отчитане с метеорологични прибори на атмосферното наля-

гане и температурата на въздуха.  

Наличието на подходящи условия за измерване са необходими, защото установя-

ването на ширината на водната преграда се свързва с определяне дължината на устроеното 

съоръжение, включваща по пример на военен дървен мост брегови (1), междинни единични 

или сдвоени опорни редове (2) и обемни опори (3) (фиг.5.6). 

 
фиг. 5.6. Схема за определяне дължината на военен дървен мост 

     
 
     

 
       

                                                                                                             
(5.1). 

Проектното разстояние между опорите следва да се определи с точност, която да 

бъде в съответствие с точността на изработване, трасиране и монтиране на отделните еле-

менти, която при независимо измерване на величините изразена посредством ср. кв. грешка 

на   е: 

  
      

  
        

  
        

    
       

                                                                                      

(5.2).    

5.3.2. Заснемане на профила на живото сечение 

 Дейностите по заснемане профила на живото сечение на водната преграда, 

включват съставяне на напречен профил на водното течение в избрания участък, от който 

да се добие представа за характера на дънния релеф. Процедурата е от значение при 

устройване на многоотворни военни мостове на фиксирани опори с ограничена възможност 

за промяна на височината им, а при плаващите мостове се установява наличието на опасни 

плитчини.  

Точността, с която се съставя напречния профил за нуждите на изпълняваните 

военни мостове, допуска дълбочината на водата да се измерва с конвенционални средства 

или ехолот и е свързана с възможната стъпката за промяна височината на фиксираните 

опори. Разстоянията между промерните вертикали зависят от ширината на преградата, 

морфологията на дъното и междуопорното разстояния на съответния военен мост.  

Актуалната технология „GPS- ехолот”, позволява автоматизирано заснемане дънния 

профил на водни обекти. Системата се монтира в зависимост от конкретните условия на 

управляем или радио управляем плавателен съд направляван от брега. 

5.3.3. Определяне скоростта на течението 

Скоростта на водното течение е определящо за избора на приложима система военен 

мост – на фиксирани или плаващи опори. От значение е определянето на средната профил-

на скорост. Тя се установява въз основа на непосредствени измервания на скоростите при 
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различни дълбочини по вертикалата към дъното и се отнася към моментното ниво или по 

косвени опитно-теоретични методи и  експериментални  зависимости.  

Съвременното хидрометрично приборостроене предлага образци измервателни уре-

ди (хидрометрично витло, магнитно-индукционни и ултразвукови скоростомери), с които 

да се провеждат измервания на водните течения в нормални условия и в ситуация на висо-

ки води. Хидрометричното витло реагира на скоростта на водното течение в точката, къде-

то се намира сензорната му ос. С него се измерва скоростта на водното течение в границите 

от 0,14 ÷ 4 m/s, напълно достатъчни при изпълнение на многоотворни военни мостове. 

Магнитно-индукционните скоростомери измерват електрическия потенциал, създаден от 

концентрирано магнитно поле върху движещия се воден пласт между два електрода. Друг 

тип измервателни уреди функционират въз основа на Доплеровия ефект при отразени зву-

кови вълни – ултразвуков скоростомер. [70]  

Описаните технологии за измерване на водното течение са трудно приложими при 

фаза високи води в реката, поради огромната влачеща сила на водата, която не дава въз-

можност за позициониране на измервателните средства в желаната точка. При развили се 

вече наводнения, следва да се използват опростени техники с прилагане на геодезически 

методи за наблюдение, регистриране и обработване - на повърхностните хидрометрични 

поплавъци в створ (             ) [53] или косвени методи за изчисляване на водното ко-

личество по оставени следи от максималното водно ниво и надлъжния наклон на коритото. 

Точността на тези методи при окомерен створ зависи от „чувствителността на створа“ и 

времето на реакция на наблюдателите е достатъчна за аварийно устройване на военен мост. 

Днес измервания се извършават в автоматичен режим по безконтактен начин на ба-

зата на Доплеров ефект, в резултат от което на дисплей се визуализира скоростния профил 

на всяка вертикала. [71] [72] 

5.4. Определяне на характерните водни нива 

Водното ниво е основен фактор за нормалното функциониране на даден военен мост 

с фиксирани или плаващи опори. Размерът на вертикалния светъл отвор след авариен мон-

таж на военен мост трябва да осигури моментното пропускане на оттока при кратковреме-

нен експлоатационен характер на съоръжението, без това да е обвързано с покачване на 

водното ниво и евентуална приливна вълна. Отстоянието между опорите следва да бъде с 

размери съобразени със статическата схема на моста и осигуряващи пропускането на мак-

симално разчетно ниво на високите води, при което опорите не се подмиват или подмива-

нето е в допустими граници. 

При необходимост от въвеждане на военен мост в граждански условия за дълговре-

менна експлоатация е наложително да се отчетат и фактори, които влияят върху хидроди-

намичните характеристики на оттока за продължителен период от време. Наложителен е 

анализ на структурата на речната система в района на моста с отчитане на географските 

закономерности и регионалната специфика на съответната река – фактори и процеси за 

формиране на речните води, характеристиките на годишния и многогодишния отточен ре-

жим при естествената динамика на речните води и при различни дискретни времеви интер-

вали. От значение за формирането на режима на водите у нас е прякото влияние на клима-

тичните елементи – валежи, температура, снеготопене и изпарение, тяхното количество, 

месечно и сезонно разпределение, продължителност и интензитет. За България са устано-

вени две отточни фази – пълноводие (пролетно, характерно за областите с континентални 

климатични влияния – 72,3% от територията на страната и зимно, характерно за областта 

със средиземноморско климатично влияние) и лятно-есенно маловодие (Енциклопедия 

„България“, издание на БАН,1986 г, том 5). 
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За целите на хидроложките проучвания на представителни места върху територията 

на страната са изградени и се поддържат хидрометрични станции на Националния институт 

по метеорология и хидрология при БАН, директно предаващи оперативна информация в 

реално време. 

Посредством отделени геодезически методи, нивото на водата и водните площи се 

определя чрез измервания провеждани в организирани хидрометричните профили. Изборът 

на местата им е комплексен и определен от редица фактори – отчитат се районите, където 

се наблюдава значително прииждане или спадане на водите; вида и състоянието на речното 

корито; наличието на хидротехнически обекти и др.  

Опитът показва, че при дълбочини до 15 м при висока мътност и замърсяване на по-

тока за измерване на водното ниво с точност 1 см успешно се използват надеждни и устой-

чиви, независещ от времето потопяеми сензори, предполагащи автономност на измервани-

ята и безжичен трансфер на данни: аналогов радарен датчик или бълбукащ датчик, основан 

на принципа на диференциалното налягане и бъблещи мехурчета. [69] 

5.5. Определяне на водосборна област 

Процедурата по уточняване на водосборната област при дълготрайна експлоатация 

на военни мостове в урбанизирана и извън селищна територия има не само превантивна 

функция, но и икономически ефект. Не се налага повторно устройване на дадено съоръже-

ние вследствие разрушаването или повреждането му, в резултат от внезапно повишен при-

ток на водни количества.  

Максималното водно количество, което преминава през профила на избрания учас-

тък за устройване, зависи от големината, формата и дължината на водосборната област, от 

средногодишните валежи, от релефа, вида на почвата и растителността. Когато моста се 

устройва в урбанизира среда, водосборната област следва да включва съответното населено 

място при отчитане наличието на дъждоприемна канализация и съобразяване с възможните 

различни сечения на територията. [13] С увеличаване на водното количество в течението се 

увеличават и водните стоежи. 

 Водното количество   на реката в [13] се изчислява по:                        

(5.4).                                                                                             

където:   – площта на водосборния басейн в ha или m
2
; 

                  - количество на средния годишен валеж; при поройни дъждове приема 

стойности от 100 до 150 l/s; 

           α – коефициент на оттичане на водата, α 0,5; 

           β – закъснителен коефициент, зависещ от характера на терена, β 1,0 

5.6. Приложение на безпилотни летателни апарати за проучвателни цели 

Летящите непосредствено над земната/водната повърхност, с височина на полета до 

няколко стотици метри БЛА са подходящо средство за дистанционни изследвания и наб-

людения по изпълнението на оперативни задачи свързани с цялостно инженерно проучване 

на участъка предвиден за устройване на военен мост; мониторинг на пътната мрежа в ра-

йона и оценка на условията за реализиране на удобни подходи. БЛА са особено ефективни 

при проучвателни дейности в ситуация на природни и антропогенни рискови процеси – 

високи води, разливи и наводнения; преливане на хидротехнически съоръжения; земетре-

сения; разрушени пътища и мостове; както и при трудно достъпни и опасни за екипите те-

ренни условия.  

Наличието на навигационна компонента в безпилотните летателни системи, позво-

лява воденето на апарата по предварително зададен маршрут и осигурява извършването на 
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наблюдения, заснемания и измервания чрез които да се добият необходимите проучвателни 

данни и информация за изследвания район. 

6. Геодезически работи в етапа на изграждане на военни мостове в граждански усло-

вия 

Наред със задължителната инженерна подготовка по привеждане на избрания за 

строителство участък в необходимите технически норми, при  устройване на съоръженията 

се изпълняват и процедури съответно осигурени геодезически, и описани в следващите 

подточки. 

6.1. Транспортен достъп до временни военни мостове 

Връзката на устроен военен мост със запазената транспортна инфраструктура в ра-

йона на повредено постоянно съоръжение, се осъществява посредством временен обходен 

път. Прокарването на временни пътища за достъп до ремонтирано или новостроящо се съо-

ръжение се налага след стихийни бедствия и аварии (чл. 39, ал.1 от ЗП) [26], при които се 

прекъсва движението по основното трасе поради нарушение на целостта и транспортно-

експлоатационните му характеристики или повреда на постоянни мостове по него, когато 

за времето на тяхното възстановяване се устройват временни мостови преходи. Подобна 

процедура при необходимост се прилага и в случай на новостроящ се мост на мястото на 

премахнато старо съоръжение. Устроените временни пътища следва да изпълняват предви-

дените законови изисквания и да отговарят на приети и утвърдени технически параметри за 

съответния клас път.  

6.1.2. Технически параметри за израждане на временни пътища към военни мостове 

Довеждащият път и устроения временен мост, следва да бъдат с еднаква ширина, за 

да не възпрепятства разликата между тях пропускателната способност – въведената орга-

низация за движение по участъка и преминаването през мостовото съоръжение. Водеща е 

ширината на моста (B), тъй като зависи от конструктивните особености и носимоспособ-

ността на прилаганото съоръжението (до 250 kN – B=3,80 м; от 400 до 600 kN - B=4,20 м за 

еднопътни и  B=6,00 м за двупътни мостове) и техническите възможности на базовите ма-

шини. Съгласно [56] минималният габарит на временното пътното платно трябва да осигу-

рява еднопосочно движение. 

Временните пътища трябва се проектират и изпълняват така, че да осигуряват нор-

мално функциониране на подходите към моста за целия срок на експлоатация, без да се 

налага въвеждане на ограничения за движение на МПС (фиг. 6.1). За гранични стойности 

на техническите елементи на временните обходи е уместно да се използват основните 

изискванията въведени в табл.22.4 и табл. 22.5 на [13] към временните пътища устройвани 

по време на строителни работи. По [44] наклона на нивелетата не може да бъде по-голям от 

максималните наклони дадени в табл.6.2. 

                                                              таблица 6.2. 

 

 

 

Максималната стойност на надлъжния наклон на нивелетата на временния път в 

участъка непосредствено (10-15 м) преди връзката на моста с брега с оглед плавното качва-

не и слизане на МПС от съоръжението, следва да не надвишава 5% (7% при стръмни тере-

ни). За осигуряване надеждно отводняване на временния път не предполага проектиране на 

нивелетна права с надлъжен наклон, по-малък от 0,5 %. По изключение този наклон може 

да се намали до 0 % при осигурени условия за водоотичане. 

Проектна скорост Vпр km/h 
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При прокарване на временни пътища в условия на съществуващи трасета на трайни 

селскостопански или горски пътища, посочените стойности на надлъжния наклон на ниве-

летната права отговарят на условията за техническите параметри на съответната категория 

селскостопански или горски път (табл.6.3). 

Поради ограничения свързани със скоростта на движение на МПС по временните 

пътни подходи и съоръжения в табл.6.2 са посочени скорости до 60 km/h, която реално съ-

що се явява твърде висока. Обичайната скорост на МПС е сведена до 30 km/h, съобразно 

теренните условия и вида на пътната настилка. 

Временният характер на устроените подходи допуска в райони, където носимоспо-

собността на почвите се влияе по-малко от атмосферните условия (скалисти планински или 

песъчливи равнинни терени), движението да се извърши направо по терена със или без 

профилиране на пътното платно и подобрения върху естествения земен път. С цел подоб-

ряване на пътните елементи, се прибягва до профилирането на естествения земен път като 

за оттичане на повърхностните води се създава напречен наклон 3 до 4% и се изграждат 

окопи. Дебелината на уплътнената земна настилка варира от 15 до 20 см. 

Препоръчително е временните пътища да се изпълняват с конструкции на пътната 

настилка съобразно табл.22.7 от [13]. Обичайна практика у нас е изпълнението на настилка 

за устроени временни подходи с употреба на баластрени покрития (издържащи натоварва-

не до 3000 kN/денонощие с дебелина от 15 до 20 см) или уплътнен трошен камък (издържа 

натоварване 4000  kN/денонощие с дебелина при полагане върху земното легло в уплътне-

но състояние от 15 до 20 см в зависимост от твърдостта на камъка). Нормалният напречен 

наклон на тези настилка е  3 ~ 4 % и 4% на пътното легло [44]. При условия на дълговре-

менна употреба подходите се изпълняват с подобрени и трайни асфалтобетонни или ци-

ментови пътни покрития. 

В някои страни е въведена практика, при която настилката за временните пътища се 

изпълнява чрез полагане на готови елементи клетъчна система, използвана и от военните 

пътни строители (сн.6.2). След завършване на строителните или ремонтно-

възстановителните работи по съоръжението и отпадане на необходимостта от преминаване 

на трафика в участъка на моста по временен път, положената пътна настилка се събира от 

специализирана инженерна машина. 

 
сн.6.2. Полагане на временна пътна настилка, Естония 2016 г.(фото Ardi, Kaitsevӓgi) 

6.2.  Геодезическа основа 

 Временният характер на повечето от изпълняваните военни мостове предпоставя 

създаването с минимални усилия, време, средства, материали и персонал  на оптимална 

планова и височинна геодезическа основа, която да отговаря на техническите изисквания и 

предоставя условия за бързо и точно провеждане на инженерно-геодезически работи.  

Представените в [6] [12] и използвани в гражданската практика варианти на мостови инже-

нерни геодезически мрежи (МИГМ) са приложими в случай на изпълнение на конвенцио-

нални военни мостове в небойна ситуация. При подходяща геометрия и разположение на 

точките, МИГМ може да послужи като основа за заснемане избрания са монтиране учас-

тък, бреговете и речното русло, провеждане на проучвателни работи за проектиране на 

моста и непосредствено свързаните с него съоръжения. Създадената геодезическа основа 

трябва да осигури необходимата точност в план и височина за трасиране и контрол при 
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изграждане на военни мостове чрез монтаж на сглобяеми носещи конструкции, а при необ-

ходимост и установяване посредством геодезически средства на настъпили премествания и 

деформации. 

6.2.1. Планова геодезическа основа 

 Създаваната при устройване на военни мостове планова геодезическа основа, следва 

да осигурява необходимата точност на изпълнителските дейности при работа с малък брой 

ъглови и дължинни измервания. В уточняване параметрите за проектиране и стабилизиране 

на точките от нея, следва да се търси оптимален вариант подходящ за извършване на всич-

ки планови инженерно-геодезически работи по изпълнението на многоотворни мостове, 

съобразно често трудните теренни условия, силно пресечена и залесена местност в района 

за устройване. 

6.2.2. Височинна геодезическа основа 

 При изпълнение на едноотворни военни мостове като извънсистемни съоръжения, 

които се отличават с различна степен на приложимост е достатъчно стабилизирането на 

един постоянен репер, а при многоотворните мостове на фиксирани опори поне два посто-

янни репера. Като изходни репери за височинни инженерно-геодезически работи могат да 

се използват и съществуващи репери по бреговете или такива запазени по опорите на пов-

редените стационарни мостове. 

6.3.Обосновка точността на трасиране и монтиране при военни мостове 

 

 Нормалното изграждане на различните видове военни мостове, сигурността им по 

време на експлоатацията и дълготрайност в общия случай зависят до голяма степен от точ-

ността на отделни фактори – грешки допуснати при извършване на трасировъчните проце-

дури (  ), грешки от изработването (  ) и монтиране (  ) на конструктивните елементи, 

грешки от появилите се луфтове (  ) в съединителните гнезда, грешки предизвикани от 

деформациите (  ) и изместването на построените части от съоръжението и др. (  ).   

Сумарното им влияние върху точността на изгражданата част или елемент от моста е 

      
    

    
    

    
     

  .                                                                                           

(6.2). 

  За различните строително-монтажни работи се задават  допустими за стойностите на 

сумарната грешка      под формата на сумарен допуск    или сумарно допустимо откло-

нение   . По тази причина и ср. кв. грешки на отделните фактори се изразяват чрез тях. 

Изхождайки от връзката между ср. кв. грешка   и допуска    или допустимото 

отклонение    при нормирана случайна величина t, функция на вероятността разписани в 

[12]:    
  

  
 

  

 
 ,                                                                                                                                                      

(6.4). 

 

 Изброените фактори и анализа на тяхното влияние за монтажната задача върху точ-

ността на изграждане на военните мостове е различно и зависи от конструкцията, техноло-

гичните особености и начина на изпълнение на съответния тип мост. 

 При автомобилните механизирани мостове  за правилното им изпълнение от значе-

ние е точността на ориентиране и фиксиране на първата и следващите машини от комплек-

та. Тези дейности са свързани изключително с уменията на разчетите, участващи в изграж-

дането на моста. Насочването на първата машина е  главно условие и в случай на използва-

не на установката за строителство на мостове УСМ за улесняване забиването на пилотни 

опори при строителството на дървени мостове. Правилното устройване на сглобяемо-

разглобяемите мостове зависи от точността на геодезическите трасировъчни работи – пла-

нови, височинни и пространствени, при фиксиране местата на опорите и изпълнението на 
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монтажните работи на отделните конструктивни елементи. За дървените мостове, освен 

споменатите фактори трябва да се отчете и точността на изпълнение на отделните мостови 

елементи (пилоти, рамови опори, колейни блокове), които в случай, че не са обработени в 

производствени условия се оформят и сглобяват с възможната максимална прецизност в 

полева обстановка на терена. При плаващите мостове на отделни опори когато пътната част 

не се сглобява предварително на брега, от съществено значение е точността на въвеждане, 

фиксиране и закотвянето на речните звена в проектно положение. Само при тези условия 

полагането на горното строене на плаващия мост ще съответства на техническите и експло-

атационни изисквания. За плаващите мостове тип лента, главно условие е ориентирането на 

лентата в линията на моста и стабилното закрепване към бреговете. 

 Обичайно се приема сумарният допуск при изпълнение на военен мост да не преви-

шава 1% от дължината на съоръжението    = 0,01L.  В общия случай точността на строи-

телно монтажните работи зависи от следните фактори: грешки допуснати при извършване 

на трасировъчните процедури (  ), грешки от изработването (  ) и монтиране (  ) на 

конструктивните елементи, грешки от появилите се луфтове (  ) в съединителните гнезда, 

грешки предизвикани от изместването на построените части от съоръжението (  ) и греш-

ки от условията на средата, в която се устройва съоръжението (    ), т.е.    . От (6.2), 

(6.3), (6.4) и (6.5) за    и    се получава 

      
  

   
 

  

    
 ,                                                                                                                               

(6.6). 

 При използване принципа на равните влияния, за който             
       , то     от (6.6): 

      
  

   
 

  

    
  

     

    
  ,                                                                                                                   

(6.7). 

           За пренебрежимо малко по [12] се счита влиянието на този от факторите, който 

представлява        от    или      и от (6.6): 

      
  

    
 

  

     
  

     

     
 ,                                                                                                             

(6.8). 

 По смисъл на обоснованите съотношения между влиянието на отделните фактори, 

съществува определена зависимост [12]: 

                                                                              

(6.9).                    

където    – коефициенти на влияние на отделните фактори; 

  – ср. кв. грешка за коефициент на влияние единица. 

 За    и    се получава: 

       
    

    
  

   

 
    

     
  

   

 
    

      
  

   

 ,                                                                                        

(6.11). 

       
    

    
  

   

 
    

     
  

   

 
    

      
  

   

 .                                                                                          

(6.12). 

 При проиграване на варианти за определяне на    се установиха следните стойности, 

при които се извеждат точности на изпълнителските работи съпоставими с установената 

практика за изграждане на военни мостове:                              . 

 Извеждане точността на геодезическите трасировъчни работи и монтажните дейнос-

ти по изпълнение на нисководни сглобяемо-разглобяеми, механизирани и дървени мостове, 

предполагат развиване на равнинна полигонова размерна верига по оста на съоръжението и 
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за отделните опорни пилотни групи. Извод основан на дизайна и работните процедури при 

реализиране на терен.  

 Автомобилните механизирани (ТММ), нисководните сглобяемо-разглобяемите мос-

тове (МАРМ, еднопътен САРМ) и дървени мостове могат да се представят като равнинна 

полигонова размерна верига по протежение на надлъжната ос, състояща се n-съставящи 

звена: елементите на мостовите ферми или колейните блокове (  ), ставни връзки (  ), ви-

сочина (  ) и наклоняване (  ) (с изключение на автомобилните механизирани мостове) на 

опорите и затварящо звено (L) – дължината на мостовия преход (фиг.6.7). 

 
фиг.6.7. Полигонова размерна верига по надлъжната ос на многоотворен мост на фиксирани опори 

 Аналитичната връзка                     между съставящите звена (  ) разписа-

на за един комплект от споменатите мостове в общия случай е: 

     
 
       

   
       

   
                                                                                                      

(6.15).                                                                         

 В частен случай на еднакви фиксирани размери на мостовите ферми или колейни 

блокове (            ) и ставни връзки (              ): 

               
   
                                                                                                               

(6.16).  

 Обосновката на точността на формираната размерна верига, се свежда до представя-

не на ср. кв. грешка на затварящото звено като функция на грешките на независими съста-

вящи звена е: 

      
  

   
 
 

   
  

      
  

   
 
 

   
    

      
  

   
 
 

   
    

      
  

   
 
 

   
    

   

 
 
 

           (6.17).                                                                              

където    е ср. кв. грешка на затварящото звено  ; 

     
      

    
    

 - ср. кв. грешка на съставящото звено   ; 

   
  

   
 
  

   
  
  

   
 
  

   
 - частните производни на затварящото звено   по отношение на съставя-

щите веригата звена; 

   – брой на съставящите звена                   

 Влиянието на грешката в   -то съставящо звено  
  

   
 
 

   
 , представлява      - част 

от подкоренната величина на (6.17), т.е. 

      

  

   
    ,                                                                                                                                     

(6.18). 

или за      
 следва, че: 

    
 

  

 
  

   
    

 .                                                                                                                                        

(6.19). 

 Коефициентът    се определя като се използват известните принципи на: равните 

влияния; пренебрежимо малкото влияние или обоснованите съотношения [12].  

 Като се вземат предвид при приети допуск на затварящото звено    (обикновено е 

прието 1% от дължината на моста) или допустимо отклонение   , за    
 ще се получи: 
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(6.20). 

Трасировъчните работи свързани с фиксиране местата на опорите при многоотворните 

мостове следва да се извършват с точност изразена (    
 ) чрез: 

   
  

   
 

 
  

   
   

 = 
  

   
  

   
     

 =  
  

  
  

   
     

 ,                                                                                               

(6.22). 

За (    
 ), с която следва да се монтират отделните елементи при сглобяемо-

разглобяемите и дървените мостове, се получава: 

   
  

   
 

 
  

   
   

 
  

   
  

   
     

 =  
  

  
  

   
     

                                                                                                   

(6.23). 

 

 Размерни вериги при многоотворните мостове на фиксирани опори могат да се със-

тавят по контури за всяка опорна група. Това дава възможност за оценка на точността, с 

която следва да се трасират отделните пилоти или стълбове на опорите, при което монти-

рането на горната съединителна греда да бъде симетрично спрямо крайните пилоти от пи-

лотния ред. При многоотворните дървени мостове на пилотни опори за съставни звена при-

емаме отделните пилоти, като затварящо звено горната свързваща напречна греда (фиг.6.8). 

Използването на УСМ или КМС, при които напречното отстояние между пилотите е фик-

сирано, улеснява процедурата по установяване на отделните пилоти в направление напреч-

но на оста на оста. Остава вероятността от наклоняване на крайните пилоти в процеса на 

забиване, което да причини незатваряне на контура. Отвесирането на опорите е от значение 

и при сглобяемо-разглобяемите мостове, особено в случай на използването им като надле-

зи. При сдвоени опори е възможно ъглово отклонение, с което да се увеличи размера на 

полигоновата верига.  

 
фиг.6.8. Размерна верига по опорна група изпълнена от отделни опори 

 За един пилотен ред съставен от четири индивидуално забити пилота (фиг.6.8) урав-

нението на размерната верига има вида: 

                                                                                                       
(6.24).                                                                       

при което затварящото звено  

                                                                                                         
(6.25). 

 Съставящите елементи на висоководните сглобяеми мостове (ГАРМ, Bailey) и мно-

гоетажните кули на металните опори формират пространствена размерна верига. За мосто-

вете съставящи звена са напречните греди и страничните ограждащи стени, а затварящото 

звено  за отделните секции са плоскостите на пътното платно. Начин за обосновка на точ-

ността при пространствените размерни вериги е представен в [46]. Там е казано, че точ-

ността на монтажа е добра, когато относителното завъртане на реда от съответното ниво на 
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пространствена размерна верига не надвишава относителното завъртане на произволен 

елемент от него. 

6.4.Геодезическо обезпечаване при устройване на плаващи мостове 

6.4.1. Геодезически методи за въвеждане на плаващи опори в проектно положение 

 Въвеждането на плавателните средства или плаващите опори при многоотворните 

мостове на практика може да се извърши по следните геодезически способи приложими на 

сушата, с отчитане динамиката на средата, в която са поставени трасираните обекти: 

6.4.3.1.  Створно-дължинен метод - положението на централната точка от понтона P 

(1,2…n), по створа определен от изходните точки (   ) се получава чрез оптическо или ла-

зерно насочване на плаващото средство в линията на створа и измерване на съответните 

отстояния     : 

 
 Положението на централна точка от понтона се определя с точност не превишаваща 

0,05 м и зависеща от допуснатите грешки при измерване на разстоянията, и отклонението 

от створа:  

      
   

    
 

  
      

  
  
     

     
 .                                                                                                 

(6.27).  

6.4.3.2. Права ъглова засечка –  понтона се фиксира в проектно положение, като се работи 

едновременно с два ъгломерни инструмента, центрирани в изходните точки от геодезичес-

ката трасировъчна основа и се измерват прилежащите ъгли към избрани наблюдавани точ-

ки от двата борда напречно на оста на моста: 

 
 Двойката наблюдавани точки от плаващата система позволява да се определи ъгъла 

на завъртане на понтона спрямо оста на моста ( ). По получените от наблюдателите стой-

ности на измерените ъгли (  ) се внасят корекции в навигацията за текущото местоположе-

ние на плаващата система спрямо оста на моста до установяване на понтона в проектно 

положение. 

 Върху точността при трасирането влияние оказват грешките, с които се измерват ъг-

лите и разстоянията: 

  
  
   

  
    

     
    

  

       
 ,                                                                                                                                

(6.28). 

6.4.3.3. Дължинна засечка – процедурата по въвеждане на плаващата опора в оста на мос-

та, се свежда до непрекъснато измерване на проектните разстояния до съответните палубни 

точки посредством светлодалекомери или тотални станции, при внасяне на съответните 
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корекции за температура на въздуха, атмосферно налягане и показатели на използваните 

инструменти и отражатели. [3]  

 Върху точността на трасираните точки, влияние оказват грешките, с които се траси-

рат проектните дължини    : 

  
  
   

   
     

  

     
 .                                                                                                                   (6.32).                                                                              

където     и     средни квадратни грешки на трасираните проектни дължини; 

               – ъгъл при трасираната точка. 

6.4.3.4. Глобални навигационни спътникови системи – тези системи са в състояние да 

осигурят въвеждане в планово проектно положение на опорите от плаващите мостове с 

точност 2-3 см в режим  на измерване в реално време (RTK). 

6.4.4. Геодезическо обезпечаване при построяване на плаващ мост лента 

  

 Процедурата по устройване на мост плаваща лента включва установяване хидро-

ложкия режим и снемане на профил на живото сечение на реката. Въвеждането на сглобе-

ната плаваща лента в проектно положение може да се постигне с прилагане на инструмен-

тален створ. Геодезическите методи за позициониране са изключително полезни за възста-

новяване целостта на линията в случаи на отключване на моста през определени времеви 

интервали и изваждане на отделни речни звена, за осигуряване навигацията или при нали-

чието на обемни плаващи предмети по водното течение. 

6.4.5. Фиксиране на плаващите мостове  

Стабилното положение на анкерните щитове, стълбовете, забитите пилоти, обтега-

чите и винтовите стяги, използвани са закрепване и натягане на осигурителните въжета и 

котви  при моста ПМП се осигурява механически. Местоположението на централните им 

точки по бреговете следва да се заснема геодезически и периодично сравняване на прост-

ранствените им координати. Като критерий за стационарното им положение предлагам да 

се въведе условие свързано със стойността на минималната деформация (     ), която 

трябва да се регистрира за определен период от време с предварително зададена сигурност 

и точност на провеждане на измерванията    
   

  
 

     

   
  , при отчитане силата на опън 

в стоманените въжета и съпротивлението на плаващия мост към силата на водното течение. 

6.4.6. Определяне на водното ниво при плаващи мостове 

 

Екстремните стойности на водното ниво са еднакво критични и опасни за плаващите 

мостове и водят до трудности в експлоатацията им. Рязкото изменение нивото на водата 

създава опасност от заливане на моста или потъване на опорите от преминаване на тежки 

товари. При водно ниво под 0,6 м за речните и 0,8 м за бреговите звена, мостовете плаващи 

ленти затрудняват оттичането на потока и транспорта на плаващи материали, отпадъци и 

наноси, с вероятност за заливане на съоръжението. 

Внедряване на система под формата на телеметрична станция за наблюдение и опо-

вестяване нивото на водата, за съхранение и предаване на събраните данни, базирана на 

съвременни технически решения за измерване и контрол, прилагана в практиката по други 

поводи, ще повиши нивото на безопасност при експлоатациятя на плаващи мостове.   

В практиката автоматичната телеметрична станция за водно ниво (фиг.6.13) се из-

пълнява в известна стандартна схема, която включва минимум следните основни компо-

ненти: устройство за събиране на данни и контрол със сертификат за калибровка ISO; дат-

чик или сензор за водно ниво; датчик за температура на водата; комбиниран датчик за сняг 

и дъжд. 
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фиг.6.13. Стандартна схема на телеметрична станция за регистриране на водно ниво 

Ефективността на системата до голяма степен зависи от географското разположение 

на моста и възможността за предаване на данни. Технологията създава всички функцио-

нални възможности и предпоставки за получаване обективна картина свързана с динамика-

та на речния отток. Въведените прагови критични стойности на оттока биха включили ав-

томатично модулите за краткосрочно прогностично моделиране, чрез което се добива на-

деждна представа за бъдещото развитие на наводнението с аванс и евентуалната заплаха за 

устроения военен мост от няколко часа до около едно денонощие. Време, през което се 

вземат мерки за натягане на котвите, отпускане на лебедките за повдигане нивото на пла-

ващия мост или привеждане в готовност на буксирните катери. 

6.5. Геодезическо обезпечаване при строителство на дървени мостове 

Изграждането на дървените мостове може да се разглежда, като затворен контур от 

взаимосвързани модули зависещи от точността на изпълнение на отделните елементи от 

конструкцията. От значение е точността, с която се трасират местата на единично забитите 

пилоти от пилотните опори и полагането на рамовите или обемните опори в планово и ви-

сочинно положение. Правилното разположение на опорите и точното спазване на величи-

ната на отворите се осигурява от правилната разбивка на оста на моста и осите на отделни-

те опори. Едновременно с разбивката на осите на опорите за всяка опора се определя и раз-

стоянието между пилотните редове и междупилотното отстояние във всеки пилотен ред. 

При изграждане на дървен мост в едно направление с използване на УСМ при визу-

ално ориентиране, спазването на линията на моста зависи изключително от точността на 

насочване на първата машина и фиксиране на бреговата опора. Въвеждане на геодезически 

средства за инструментално определяне на насочващия вектор, предполага намаляване на 

субективния ефект от ориентирането „на око“ и свеждане до минимум вероятността за отк-

лонение на машината от оста. 

 В случай на едновременно строителство от двата бряга към средата, при визуално 

насочване без използване на геодезически инструменти вероятността от разминаване по ос 

на изградените участъци е реална. При широки прегради стойността на допуснатото факти-

ческо напречно несъвпадение, придобива размери, които не могат да се компенсират с луф-

товете (заострените чела) на избраната конструкция за горното строене – колейни блокове, 

блокове от прости, сложни или съставни греди. 

Процедурата по устройване с използване на паромни батарейни набивачи от КМС, 

изисква предварително да се трасират осите само на бреговите и на първите отстоящи меж-

динни опори. Разстоянието между останалите междинни опори по установената практика 

се определя с помощни средства визуално с точност 0,5 м по дължината на парома, а разс-

тоянието между пилотите в една опора – от междуосовото разстояние фиксирано от совал-

ките на пилотонабивачите. В работен режим, парома с набивачите се насочва визуално и 

установява в проектното положение от наблюдател на палубата или брега. 

Створът определен от два и повече трайно установени на сушата сигнала е същест-

вена важност за установяване местоположението на паромите във водата. Величината на 

отклонение зависи от положението, в което се намират наблюдателят и створните сигнали 

при прилагане на створни методи на трасиране. В табл.6.6 са представени стойностите на 
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изместването     при възможни отстояния между опорните редове на нисководен дървен 

мост и створните сигнали на брега. При широки водни площи навигацията на паромите от 

КМС, следва да се извършва по предварително разделени участъци, тъй като при  L=70 м 

отклонението р достига до 0,65м. 

таблица 6.6. 

 
фиг.6.17 

α=4c 
 

ρ=6366,2c 

Отстояние от близкия створен сигнал при въз-
можно  междуотворно разстояние  L [м] 

2,5 3,45 5,0 5,95 6,3 8,8 nL 

  
       

  
 

 

d [м] 

1,0 0,005 0,010 0,019 0,026 0,029 0,054 nPi 

2,0 0,004 0,004 0,011 0,014 0,016 0,030 nPi 

5,0 0,002 0,003 0,006 0,008 0,009 0,015 nPi 

10,0 0,002 0,003 0,005 0,006 0,006 0,010 nPi 

Въвеждане на инструментално насочване като основно средство за навигация ще 

минимизира значението на „чувствителността на створа“ при установяване на паромите в 

проектно положение. Точността на позициониране, зависи главно от разрешаващата спо-

собност на съответния инструмент (     ) и увеличението на зрителната тръба (  ). 

 Дейностите по установяване на паромите в проектно положение, следва да отчитат 

влиянието на водната среда (скорост и посока на течението); скорост и отклонение на бук-

сира от курса; възможно потъване, завъртане и наклоняване по крен и диферент на пароми-

те: 

 

По време на забиване на пилотите изключително важно е да се следи за тяхната вер-

тикалност и странично отклонение – напречно и надлъжно на оста, както и за достигнатото 

проектно ниво. Разликата в нивата на пилотите от един ред или в две съседни опори, на 

практика може да се установи едва след полагане на свързващата хоризонтална греда или 

при монтиране на горното строене. Максимално допустимото отклонение се равнява на 3% 

от ширината на колейния блок, а във височините на два последователни опорни реда не 

трябва да превишава 5% от дължината на колейните блокове.  

Нивото на забиване на пилотите от съответната опора може да се контролира авто-

матизирано с използване на ротационен лазерен нивелир и приемник за регистриране на 

височина по принципна схема показана на фиг.6.21 с отчитане потъването на паромите. 

 

фиг.6.21. Принципна схема за установяване достигнато ниво на забиване на пилот с ротационен нивелир 
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6.6. Инженерно-геодезически работи при устройване на механизирани мостове в 

граждански условия 

Обхватът на инженерно-геодезическите работи при устройване на танкови и авто-

мобилни механизирани мостове е свързан с особеностите на конструкцията и технологич-

ната зависимост на мостовите ферми от базовата машина, на която се транспортират и чрез 

която се монтират над препятствието. Предварително изработените мостови ферми се 

сглобяват непосредствено над препятствието, с хидравлични механизми монтирани на ба-

зови машини. 

6.6.1. Избор на място за мостови преход при механизиран мост 

Надлъжните и напречните наклони на изходния бряг трябва да осигуряват устойчи-

вост на мостопоставача през време на строителството на моста. За целта надлъжния наклон 

в края на подхода обикновено следва да не превишава 15° при танковите и 10° за автомо-

билните, а напречният - 6°. 

6.6.2. Геодезическо обезпечаване на танков механизиран мост 

При танковите мостопоставачи, мостовата конструкция е в положение и състояние, 

позволяващо непосредственото и полагане над препятствието, без или с минимална пред-

варителна подготовка и монтажни операции при граждански условия. Геодезическите ра-

боти са свързани основно с осигуряване на временни или постоянни подходи със съответ-

ните минимални и максимални наклони към моста, измерване широчината на препятствие-

то и определяне денивелацията между бреговете в изходните точки между които ще бъде 

разположено съоръжението. 

6.6.3. Геодезическо обезпечаване на автомобилен механизиран мост 

Отстоянието между промерните точки при геодезическо заснемане профила на жи-

вото сечение по ос напречно на препятствието, следва да бъде съобразно с размера на фик-

сираното междуотворното разстояние за различните модели мостове. При използване на 

ТММ-3М, дълбочината трябва да се отчита през минимално отстояние 11 метра, като се 

отчете и възможността за разстилане на опорните пети. 

Движението по мост с начупен профил на пътното платно е свързано с увеличено 

динамично въздействие на подвижния товар върху конструкцията. В състояние на начупен 

профил, като критерий за осигуряване плавно преминаване между участъците на цивилни 

колесни превозни средства да се въведе показателят на пречупване         при послед-

ващи надлъжни наклони    и   , който да приeма стойност съгласно изискванията за ниве-

летата при надлъжни профили в [13] – приложение 6.1, табл. 6.10: 

 

При устройване на автомобилни механизирани мостове не се изисква предварително 

отлагане оста на моста по терена чрез трасиране плановото положение на опорите. Това се 

обуславя от конструкцията на моста – телескопичните опори са свързани с горното строене 

и не са в състояние да заемат различна позиция от тази установена с конфигурацията и 

размера на мостовата ферма. Практика е да се отлага избрана габаритна ос (сн.6.16, ляво). 

Важно значение при тези мостове придобива началния ъгъл, по който се ориентира мосто-
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поставача в оста на моста спрямо брега за полагана на първото звено от комплекта механи-

зиран мост - възможно перпендикулярно на потока. 

 
сн.6.16. Действия на разчета по монтиране на механизиран мост ТММ 

Препоръчително е при многоотворни мостове изпълнявани на широки препятствия, 

ориентирането на първата и следващите машини по направление оста моста да се извършва 

с геодезически оптически или електронни прибори, което ще намали значението на субек-

тивния фактор при съответните работни процедури. 

При насрещно монтиране на автомобилен механизиран мост, отклонението от лини-

ята на моста е причина за възникване на напречно разминаване -    (фиг.6.23). Величината 

на    не трябва да надвишава размера на възможните луфтове в съединителните гнезда при 

стиковане на последните мостови звена. Поради допуснати при монтирането разлики в ни-

вата на насрещните звена се получава несъвпадение по височина (  ) в звената на срещата 

(фиг.6.23). Неспазване на изходната линия, съобразно проектната дължина на моста в един 

от бреговете може да причини надлъжно несъвпадение (  ), което трудно се компенсира 

предвид фиксираните размери на горното строене на мостовите ферми.     

    
фиг.6.23. Възможни напречни, височинни и надлъжни несъвпадения при насрещно монтиране на автомоби-

лен механизиран мост ТММ-М 

Сумарното влияние на възможните несъвпадения при насрещно монтиране на авто-

мобилни механизирани мостове се изразява в несъвпадение по ос  : 

         
    

                                                                                                                                       

(6.38). 

Според изискването за съосие, несъвпадението не трябва да надвишава 20 мм, тъй 

като това ще доведе до невъзможност от стиковане на звената при срещата на двата мон-

тажни разчета. 

6.7. Сглобяеми мостове – геодезически дейности  

Универсалната конструкция на сглобяемите мостове е предпоставка да бъдат едни 

от най-използваните военни мостове за граждански нужди. Обемът и съдържанието на гео-

дезическите дейности свързани с изпълнението на сглобяеми метални военни мостове съ-

ответства на установените в практиката процедури при изграждане на граждански мостове 

от метални конструкции. Съгласно [39], изпълнителните разчети по сглобяването на мно-

гоотворен мост конструкция САРМ задължително включват в състава си геодезисти за из-

пълнение на трасировъчните работи и текущ контрол на монтажа. 

6.7.1. Геодезически работи при изграждане на опорите 

Геодезическите дейности свързани с изпълнението на опорите се изразяват в проце-

дури по:  
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 трасиране местоположението на пилотите или рамовите опори при използване на 

дървена основа за металната надстройка на междинните опори; 

 проверка вертикалното положение на отделните пилоти, рамовите или обемните 

опори използвани като основи за междинните опори; 

 установяване на долната напречна греда (долния ригел) на металната надстройка на 

опорите в планово и височинно положение; 

 контрол при монтажа на междинните метални опори за вертикалното им положение 

и проектна височина; 

Процедурата по трасировъчните и монтажни операции, предполага създаване и при-

веждане в действие на станция за извършване на текущ геодезически контрол на простран-

ственото състояние на пилотно-рамовите опори и етажни метални надстройки, изпълнява-

ни при гражданско използване на сглобяеми и комбинирани висоководни военни мостове. 

За целта е необходимо установяване на удобно място на наблюдателен пост, включващ 

тотална станция (възможно роботизирана и с опция за безрефлекторно измерване на разс-

тояния; с подходяща ъглова и дължинна точност), свързана с подходяща мобилна връзка с 

преносимо устройство за обработване и визуализация на данни (с инсталиран специализи-

ран софтуер за обработка на текущите геодезически измервания) и център за анализ на ре-

зултатите и вземане на проектантски решения (фиг.6.24). При установени отклонения, из-

числените данни за корекция се въвеждат в тоталната станция за следващите трасировъчни 

дейности. 

 
фиг.6.24. Проверка в план и по височина на пилотно-рамова опора и метална надстройка  

6.7.2. Технически средства и геодезическо осигуряване за монтиране на горното строе-

не на сглобяемо-разглобяеми мостове 

При извършване на монтажните работи по горното строене най-важните изисквания, 

които трябва да се спазват са свързани с осигуряване на праволинейност, хоризонталност, 

вертикалност, равнинност, паралелност или наклоняване под определен ъгъл на елементите 

от съответната мостова конструкция. В практиката основно прилаганите техники за монти-

ране на горното строене са посредством краново оборудване и по метода на тактовото изт-

ласкване.  

Методът чрез надлъжно изтегляне на горното строене с тактово изтласкване, изиск-

ва първоначално геодезическо определяне по ос на проектното направление за плъзгане на 

сглобените предварително на работните площадки мостови ферми. Подходящ с възможна-

та постигната точност за планово и височинно определяне местата на монтажните колички, 

теглителните и спирателните лебедки е створно-дължинния метод за трасиране: 
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В изходните точки на створа по оста на моста се трасират и изнасят с помощни точ-

ки перпендикулярно на оста на моста две допълнителни створни линии на разстояние (а). 

По помощните створни линии от допълнителните изходни точки по правата в посока на 

препятствието се отмерват отстоянията ( ) между монтажните колички, монтирани и по 

опорните греди при многоотворните мостове. С нивелация се проверяват височините на 

горната повърхност на количките и при необходимост се под тях се подлагат допълнителни 

подложки: 

 

Преди началото на монтажа и последващото изтегляне се извършва контрол с геоде-

зически средства при изведена предварителна точност за плановото и височинно положе-

ние на ситуираните помощни съоръжения. Отклонението съгласно [48], [54] от проектното 

положение на спомагателните съоръжения не трябва да превишава в план ±30 мм, по висо-

чина ±50 мм. При САРМ-М с монтирани към крайните звена опорни плочи в качеството на 

брегови опори, не се налага да се повдига с помощта на крикове (до 1 м) след плъзгача.  

6.7.3. Организация на работата при построяване на МАРМ  

Основен геодезически метод приложим при инсталиране на мост МАРМ над водно 

или земно препятствие е въвеждане на струнен или оптически створ по избрана ос. По про-

цедура преди затягане на гъвкавите връзки, с геометрична нивелация следва да се провери 

нивото на пътното платно. Допустимата разлика по височина на два съседни блока следва 

да бъде в границите на възможната стъпка за регулация височината на опорите – до ± 0,30 

м. 

6.7.4. Технология за монтаж на САРМ 

По време на поставянето на моста при гражданско устройване на текущ и окончате-

лен изпълнителски контрол, подлежат всички дейности свързани с устройване на опорната 

конструкция (устои, основи, куловидни стълбове) и отделните блокове от мостовите ферми, 

по отношение плановото и височинното им положение. Прилагат се геодезически средства 

и методи за контрол, като следва да се състави план на блоковете горно строене, надлъжен 

профил на мостовите ферми и схема за праволинейността на отделните блокове.  

Съставеният план трябва да отразява позицията на металните блокове горно строене 

в надлъжна и напречна посока по отношение на оста на моста, фиксирана от опорите 

(фиг.6.29). От значение в случай на изграждане на двупътни или с увеличен габарит на 

пътното платно едноотворни и многоотворни мостове, при които напречно се съединяват 

две и повече мостови секции. 
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фиг.6.29. Възможни отклонения при двупътни и сглобяеми мостове САРМ с увеличен габарит 

В процеса на изпълнение височинната изпълнителна снимка, следва да се провежда 

с прилагане на геометрична нивелация IV клас или тригонометрична нивелация.  Несъот-

ветствие по височина в оста ще причини реална разлика в нивата (Δh) на последователни 

мостови ферми, което е недопустимо при експлоатация на съоръжението: 

 

Изпълнителският контрол за плановото положение и праволинейността на блоковете 

горно строене по правило се извършва, чрез отчитане на отклоненията от створа (оптичес-

ки, струнен, лазерен), зададен по съответната ос на съоръжението или изнесен на опреде-

лено разстояние встрани от нея (фиг.6.30). 

 
фиг.6.30. Схема за установяване праволинейността на блоковете горно строене 

Стойността на отклонението от проектното положение (  ) в съответната ос може да 

се определи с геодезически средства и съответстваща точност по известни от практиката 

методи разгледани в [12] [31] [33] [34] [36] и др.  

7. Премествания и деформации при военните мостове 

 Правилното функциониране и степента на безопасност при експлоатацията на из-

ползваните в граждански условия военни мостове зависят от конструктивната им цялост. С 

прилагане на оразмерителния метод на граничните състояния – по носимоспособност и по 

деформации, елементите на мостовите конструкции получават такива размери, че военните 

мостове да могат да изпълняват предназначението си с достатъчна сигурност. 

Нормалният експлоатационен режим на определена система военен мост се гаранти-

ра от съблюдаване на допустимите за съответната системата стойности на отклоненията в 

пространственото положение на отделните елементи на конструкцията помежду си или 

спрямо доказано устойчиви, външни за съоръжението изходни точки. 

Практиката у нас е при изпълнен по конкретен повод военен мост след монтирането 

му да отсъства ефективен контрол и наблюдение за състоянието на конструкцията през 

време на експлоатационния период. Изключение е понтонната преправа „Белене“  поради 

особения пропускателен режим на о-в Персин. На 24 октомври 2014 г. придошлите води на 

река Белица край Килифаревския манастир „Рождество Богородично“ откъсват аварийно 

изградения след възникнала бедствена ситуация два месеца по-рано мост конструкция 

ТММ-3М. Отнесеното на левия бряг на реката съоръжение е неизползваемо (сн.7.2).  



40 

 

     
сн.7.2. Разрушеният военен мост на р. Белица, Килифаревски манастир, октомври 2014 г. 

 Това налага въвеждането на изискване и правила за съобразяване при оразмеряване 

на аварийно монтирано съоръжение с възможни внезапни промени в хидродинамичните 

характеристики на водния поток. 

 

 

7.6. Определяне на деформации при военни мостове. Общи положения 

7.6.1. Необходимост от изследване на деформации при военните мостове 

Изградени по различни поводи за граждански нужди, военните мостове, следва да 

подлежат на наблюдения и контрол по отношение възможни предпоставки за възникване 

на деформации възпрепятстващи безопасната експлоатация на дадено съоръжение. Прак-

тика у нас е тези мостове да се устройват предимно при авариен режим следствие на при-

родни бедствия в близост до активизирали се свлачища, ерозирали участъци или места ха-

рактерни с пропадъчни почви. Тези обстоятелства предполагат системен надзор на съоръ-

женията, включително посредством геодезически измервания за установяване на състояни-

ето на съоръженията и подходите към тях с оглед осигуряване на основното им назначение. 

Особено уязвими са плаващите мостове (сн.7.3) безопасността, на които зависи от момент-

ните хидродинамични характеристики на водното течение. 

  
сн.7.3. Понтонните мостове на река Арда при с. Средногорци, пролетта на 2015 г. (личен архив) и река Искър, с. 

Искър, февруари 2017 г. (архив ВФ 28880) 

От намиращите се в постоянна експлоатация военни мостове, за ремонтно-

възстановителни работи към момента е затворен моста Bailey в гр. Костенец. Предпоставка 

за последващи възможни усложнения е техническото състояние на построения през 2003 г. 

военен комбиниран мост на река Струма при с. Четирци. 

7.6.2. Причини за възникване 

Деформациите при военните мостове могат да са причинени от редица обективни 

условия: геоложката, хидроложката, климатичната, топографската, сеизмичната обстановка 

в района и други особености по изпълнението, както и някои субективни фактори отнасящи 

се до устройването и начина, по който се експлоатира съоръжението. Предвид обстоятелст-

вото, че повечето щатни конструкции военни мостове са стоманени, корозията на материа-

ла е един от основните фактори причиняващ деформации на металните съоръжения, въпре-

ки относително голяма якост и висок коефициент на ефективност, който притежават. За 

дървените мостове фактор е гниенето на дървесината, наличие на разлика в механичните 

показатели по различните направления на влакната, лесна палимост и горене. Физическото 
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стареене и амортизацията на конструкциите (като година на производство) и произтичащо-

то от това намаляване якостта на много от елементи им, също е основание за деформации. 

7.6.3. Процедура по изследване на деформации  

 Изследването на деформации на даден военен мост се свежда до периодичното оп-

ределяне на пространственото положение на определен брой точки от него. Точките, чието 

положение се следи се явяват характерни точки за конструкцията и на база тяхното състо-

яние може да се съди за цялото положение на съоръжение. Опитното определяне на въз-

можните премествания се установява посредством самостоятелно или комбинирано при-

лагане на геодезически методи и технологии. Изборът на метод при наблюдение на много-

отворни военни мостове на фиксирани опори зависи от фактори, като необходима точност 

за регистриране на премествания, условия и икономическа ефективност на измервателните 

дейности. Специфичните за плаващите мостове състояния – потъване, опасно критично 

наклоняване с възможно преобръщане, усукване или скъсване на съоръжението, налагат 

използването на специална технология при наблюдение за установяване и регистриране на 

положение опасно за експлоатация. 

7.7. Деформации при дървени военни мостове  

Слягането на опорите вследствие собственото им тегло, преминаващите временни 

товари съгласно военните норми, не трябва да довежда до повишаване на надлъжния нак-

лон на пътното платно с максимално 5% от дължината на колейните блокове и на напреч-

ния наклон с повече от 3% от ширината им. По-големи стойности на отклоненията рязко 

нарушават нормалната експлоатация на моста. Граничните стойности, изнесени в [5] са 

съобразени с почвената реакция и с якостното оразмеряване на огъване на горния и долния 

праг на пилотните и рамовите опори, и подложките под тях. Максималните надлъжни и 

напречни наклонявания за възможно изпълнимите у нас колейни блокове, следва да се за-

ложат като максимални деформации      , които са в състояние да понесат колейните 

блокове от горното строене на дървените мостове. 

7.8. Геодезически методи при осигуряване безопасни условия за експлоатация на 

плаващи мостове  

Характерната отличаваща се форма и конструкция на плаващите мостове, определя 

специфични фактори свързани с хидродинамичната устойчивост и влияещи на резултатите 

от проведени наблюдения при изследване на пространственото им положение през време 

на експлоатация, които не са водещи за останалите системи военни мостове на твърди опо-

ри – потъване, завъртане, изместване, наклоняване по крен и диферент. 

7.8.1. Общи условия и правила за експлоатация 

Известно е, че всеки понтон от плаващите мостове поема натоварване еквивалентно 

на масата вода, която измества като се включва и собственото му тегло, изразено с услови-

ето за равновесие. Ако максималното натоварване на моста се превиши, възможно е един 

или повече понтони да се окажат под водата и да продължават да потъват (сн.7.6). 

    
сн.7.6. Залят от водата понтонен мост – ляво р. Надим, Ямало-Ненецки АО, Русия 

Плаващите мостове са особено уязвими на влиянието на суровото време особено 

бурни ветрове, високи вълни, силно вълнение и ледоход. Тежки и обемни плаващи обекти, 
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носени от водното течение, са в състояние да се натрупат край понтоните и по този начин 

да увеличат напрежението върху моста. Безопасност и стабилност на плаващите звена при 

нормално натоварване се гарантира за скорост на водното течение 2,5 m/s в нормални и 3,5 

m/s за екстремни условия с максимално наклоняване ос-кърма 50 мм. 

7.8.2. Устойчивост на плаващата опора 

Плаващата опора следва да бъде способна на уравновесява действието на появилите 

се при транспорт на временни товари, външни моменти стремящи се да я преобърнат. Ус-

тойчивостта се проявява по отношение на крена и диферента на опората. 

 

 

7.8.3. Взаимодействие на плаващите мостове с водния поток 

При инструментални наблюдения по установяване пространствените отклонения на 

плаващи мостове трябва да се отчита взаимодействието им с водния поток. Плаващите 

мостове изпитват особено силовото въздействие от хидродинамичната сила на течащата 

вода. Хидродинамичната устойчивост на плаващите мостове зависи от приетите при тях 

конструктивни решения по възприемането на хидродинамичните сили, в съчетание с аеро-

динамичните и хоризонталните сили от подвижния товар. 

7.8.4. Възможни деформации на мост изпълнен от отделни плаващи опори 

В резултат от действието на външни или вътрешни фактори, при мостове изпълнени 

от отделните плаващи опори са възможни следните случаи на пространствено изменение в 

напречна посока спрямо първоначалното проектно положение: 

успоредно изместване               крен/наклоняване           изместване и наклоняване            потъване 

                         
изместване и потъване                              наклоняване и потъване       изместване, наклоняване и потъване 

Едновременното проявление на всички фактори може да се установи с прилагане на 

комплексен метод за наблюдение. Максималната стойност в ъглите на наклоняване не 

трябва да превишават 8-10° и могат да се определят при преки геодезически измервания от 

брега като разлика във височините на наблюдавани точки разположени на левия и десния 

борд на плаващата опора. 

7.8.5. Премествания на мост плаваща лента 

В зависимост от усилията, които възприемат съединителните устройства от речната 

част на съоръженията, очакваните премествания и деформации напречно по линията на 

моста, при системите плаващите мостове тип-лента биват: 

 деформации възникнали вследствие действието на положителни и отрицателни огъ-

ващи моменти: 
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 деформации при възприемане само на положителни огъващи моменти: 

 

    

Възможните отклонения, които е в състояние да понесе плаващата лента се изразя-

ват в процентно отношение спрямо дължината на съоръжението като при по-дълги мостове 

имат по-големи стойности. Максимално допустимото отклонение (     ) от оста след кое-

то настъпва вероятност лентата да се скъса при отчитане максималното хоризонтално уси-

лие, което възприема една котва, съгласно приета от военните стойност се равнява на 2% от 

дължината на моста (L):                 . Съобразно с това условие за най-дългия дейс-

тващ плаващ мост у нас „Белене“ (260 м) допустимото отклонение спрямо оста при възпри-

емане само на положителни огъващи моменти се равнява на 5,2 метра. Мостът е изпълнен 

от две брегови (5,5 м) и 37 речни (6,75 м) звена. Максималното действие на огъващия мо-

мент следва да се прояви в участъка на речни звена №18; 19 и 20. При плаващия мост на р. 

Искър с дължина 51,5 м, възможно допустимото отклонение е 1,0 метър. Действащите у 

нас понтонни мостове имат сравнително малки размери и са устроени на слабо натоварени 

пътища, от което не следва да се направи обосновавано заключение, че вероятните откло-

нения ще бъдат валидни и при други обстоятелства. Ограничения свързани с експлоатация-

та на понтонен мост са свързани и със следене и измерване височината на надводния борд 

на крайните понтони от парома по отношение на гребена на ветровата вълна. Минималният 

надводен борд, при който се осигурява безопасен режим на експлоатация и пропускане без 

ограничение на всякаква техника е 0,10 м. 

7.3.5.1.Установяване на отклонения при плаваща лента посредством струнен створ  

Отклонението на плаващ мост-лента от створната линия може да се установи пос-

редством струнен створ като част от автоматизирана система за мониторинг на опасността 

и ранно предупреждение, без това да изисква непрекъснати зрителни наблюдения в створа. 

Докосването на ръба на призмите до струната в резултат на отклонение под действието на 

положителен огъващ момент, може да се регистрира по контактен път чрез светлинен или 

звуков сигнал при затваряне на електрическата верига между струната и призмите. Речното 

звено на което е подпряна струната представлява един голям поплавък свободно плаващ 

във водната среда (фиг.7.7). 
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фиг.7.7. Схема на струнен створ при действие на положителен огъващ момент 

7.3.5.2. Регистриране на деформации с GPS в реално време 

Методът за измерване с GPS в реално време RTK (Real Time Kinematic) може да се 

приложи като част от концептуален модел за интегрирана система за наблюдение на пла-

ващи военни мостове при експлоатацията им в граждански условия. Приемникът се разпо-

лага върху речното звено, в което се очаква максимално отклонение от оста на моста. Точ-

ността му за регистриране на деформации - определяне в положението на точка от порядъ-

ка на 2-3 см по положение и 5-10 см по височина е достатъчна да удовлетвори условията за 

регистриране реалните отклонения и движения на плаващ мост като компонент от интегри-

рана автоматизирана система, включваща още сензори и регистриращи устройства за ско-

ростта и моментното нивото на водното течение и функционираща по следния принцип:  

  

 Получената в модула за вземане на решение и подадена за обработване информация 

се анализира с отчитане приоритета в нивото на опасност и степен на разрушително въз-

действие върху целостта на моста на хидродинамичните, природни и ситуационни фактори: 

скорост на водното течение; сила на вятъра; вълнение (височина, дължина и период на пов-

торяемост на вълната); ледоход; отпадъчен транспорт; ниско водно ниво и наносен транс-

порт.   

 Разположението на измервателните уреди за регистриране моментната скорост на 

водния поток трябва да осигурява достатъчно предварение за реакция.  Измерената момен-

тна скорост на водния поток не трябва да превишава критичната стойност, при която пла-

ващия мост е в състояние да загуби хидродинамичната си устойчивост и в последствие да 

потъне.  

 Възстановяване линията на плаващия мост под действието на буксирни катери е 

възможно в условия на плавателни водни течения и при кратковременна експлоатация, по-

ради икономическата неефективност и невъзможност за непрекъснат режим на работа на 

машините. Обичайно се прилага процедура на маневри с котвените въжета и лебедки на 

моста. 

7.4. Деформации при механизирани мостове  
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 Многократната употреба на механизирани мостове може да причини появата на 

луфтове в свързващите елементи и механично износване на задвижваните части, което да 

предизвика появата на деформации в мостовата конструкция. 

7.4.5. Деформация на танков механизиран мост 

 Потенциални деформации на този тип едноотворни мостове са възможни вследствие, 

геологията, наличието на размиваеми или преоформени брегове. Значително слягане или 

срутване на бреговете може да доведе до отключване на моста, нарушаване целостта на 

горната повърхност и аварийна ситуация. За да не се допусне свличане и последващо про-

падане на танковия мост, при дълговременна или постоянна експлоатация бреговете следва 

надеждно да се укрепят. 

7.4.6. Деформация на автомобилен механизиран мост 

За многоотворните автомобилни механизирани мостове са характерни относително 

големи потъвания на междинните опори, напречно изкривяване и надлъжни наклони на 

горното строене, резултат от неравномерното потъване на различните пети. Това води до 

начупена линията на пътното платно. Начупеният пътен профил оказва психологическо 

въздействие върху водачите и намалява пропускателната способност. Движението по мост 

с начупен профил на пътното платно е свързано с увеличаване на динамичното въздействие 

на подвижния товар върху конструкцията. 

 Петите на ригел-козловите опори лягат директно върху дъното на препятствието, 

което създава условия за подмиването им от водното течение, а в резултат до нарушаване 

хоризонталността на пътното платно. Наклонът причинен от потъването на ригел-козлови 

опори, по дължината на няколко отвора при равно пътно платно, не трябва да бъде по-

голям от 10°. Стойностите на максимално възможните превишения за четириотворен 

ТММ-3М (един комплект), изчислени при стъпка в надлъжния наклон 1°(1,75%), сочат по-

тъване при наклони над 16% за втора опора и 10,5% за трета опора по-голямо по стойност 

от максималната височина на моста. В случая максималните наклони следва да бъдат съ-

поставими със стойностите на надлъжните наклони  изнесени в [13] и [63] – 12% (7°). 

Вертикалните деформации следва да се установят с нивелация по горното строене и 

сравняване на котите от проведените цикли по отношение първоначалното проектно поло-

жение. Нивото на потъване на опорните пети следва да се регистрира ежедневно и стойнос-

тите да се отразяват в дневник, тъй като вкопаването им в дъното на водни обекти води до 

претоварване на хидравличната система на мостопоставача при снемане на моста. Възприе-

та е процедура за профилактично демонтиране и повторно монтиране на цялото съоръже-

ние,  която е неизпълнима в гражданска среда. При установено над допустимото изменение 

в профила на моста резултат от потъване на опорна група, в граждански условия препоръч-

вам процедура, в която през лятното маловодие да се пристъпи към демонтиране на отдел-

ни звена с регистрирани понижения в нивото на петите и изпълнение по проект на стома-

нобетонни фундаменти. 

Преместванията в напречна посока спрямо оста на моста могат да се очакват в посо-

ка   по направление на потока при водни течения. Възникване на подобни премествания на 

отделните звена при многоотворните мостове практически е невъзможно, поради начина на 

свързване на мостовите ферми между отделните звена. 

В продължение на повече от една година аварийно устроен мост конструкция ТММ 

свързва населените места източно от с. Батулия с общинския център гр. Своге и път II-16. 

След монтиране на моста във връзка с темата се отдаде възможност за организиранe на по-

леви геодезически измервания по установяване актуалното състояние на съоръжението и 

регистриране пространствени премествания, независимо от програмата и плановете на из-

пълнителите (В Ф 28880) за наблюдения през време на експлоатационния период. 
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фиг.7.14. Разположение на наблюдаваните точки по мостовата ферма – мост ТММ, с. Батулия 

 За установяване на настъпилите промени в плановото и височинно положение са 

сравнявани локалните планови координати и височини на избрани наблюдавани точки по 

габарита на мостовите ферми, в съединителните гнезда (фиг.7.14) и в опорната част при 

сгъваемата разпорка на опорните пети (фиг.7.15). 

        

фиг.7.15. Разположение на наблюдаваните точки по опорната част – мост ТММ, с. Батулия 

Заявените и възприети показатели за възможни разлики в плановото и височинно 

положение на две и повече последователни мостови ферми на ТММ могат да се приемат 

като максимални стойности на деформация, след превишаването на които конструкцията 

губи устойчивост. Отсъства критерии за установяване при каква минимална стойност на 

настъпилите деформациите те ще са от значение за безопасната експлоатация на въведени-

те за гражданска употреба автомобилни механизирани мостове конструкция ТММ.  

Координатните и височинни разлики в положението на наблюдаваните точки, при 

отчитане на грешките от обстоятелството, че инструмента е поставен на тринога и сигнали-

те в модифицирани стойки, показват стабилност на  съоръжението и отсъствие на прост-

ранствени изменения спрямо първоначалното положение, превишаващи определени кри-

тични стойности застрашаващи нормалния експлоатационен режим. На тази основа може 

да се направи заключение, че вероятно регистрираните хоризонтални и вертикални дефор-

мации за моста обект на изследването ще се появят поне с минималната си или по-голяма 

стойност, при съоръжения от този тип, поставени в условия на продължителна или посто-

янна експлоатация, визуално стабилни и устойчиви. Стойностите на       и        могат 

да се заложат като минимални възможни и да се използват като основа за оценка на точ-
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ността на геодезическите дейности по осигуряване гражданското изпълнение на автомо-

билни механизирани мостове тип ТММ и СММ, както и на сглобяеми мостове конструкция 

МАРМ и серия „Модул“.  

Хоризонталните отклонения в две взаимноперпендикулярни направления, резултат 

от равнинните координатни разлики (   
       

  ) на наблюдаваните точки (     ) по ос-

новните оси на мостовите ферми водят до стойност за      = ± 3 мм. Тази стойност е по-

лучена само при две наблюдавани точки (№18 и 181). При нормално разпределение най-

много хоризонтални отклонения приемат стойност ±13 мм (фиг.7.16).  

 
фиг.7.16. Координатни разлика за мостовата ферма, опорните пети и общата средна стойност  

Минималната деформация за наблюдаваните точки по опорни пети А и Б в разглеж-

дания период има стойност      = ± 8 мм, получена като разлика в три точки № 908; 918 и 

922 (фиг.7.13). В седем (от общо 29) наблюдавани точки ΔQ = ± 11мм в съответствие с нор-

малното разпределение. При регистрирана за мостовите ферми и опорната част средна 

стойност на минималните деформации      
  

 = ± 6 мм през време на измервателния цикъл 

с предварителна зададена сигурност 90% точността, с която се определят хоризонталните 

деформации в положението на наблюдаваните точки е    
     

      
 = ± 3 мм. 

Ако за       приемем средна стойност за мостовите ферми и опорните пети, осно-

вана на нормалното разпределение при най-често получените разлики за хоризонталните 

деформации в наблюдаваните точки (      = ± 12 мм), за точността се получава   = ± 5 

мм. 

Стойностите на хоризонталните премествания (  ) в наблюдаваните точки по габа-

ритните оси на мостовите ферми (№1-25) и (№4-28) потвърждават очаквания еднопосочен 

характер на деформациите. Размерът       не превишава 16 мм (нт № 16), стойност не 

застрашаваща целостта на съоръжението и дължаща се на възможни грешки от поставянето 

на сигнала в наблюдаваните точки (фиг.7.17). 

 
фиг.7.17. Схема на хоризонталните премествания по габаритните оси на ТММ-3М, с. Батулия 

Вертикалните деформации в измервателния цикъл са определени чрез определяне 

котите на избраните точки по горното строене (фиг.7.18) и опорните пети на телескопични-

те ригел-козлови опори (сн.7.9) посредством геометрична нивелация с Leica DNA – 010.  

В случая при       = ±5 мм, установена за наблюдаваните точки по мостовата фер-

ма и t =1,63 (p=0,9) за ср. кв. грешка, с която следва да се определи точността на изходните 

репери се получи    
 

     

   
 = ±2 мм. При заместване на       със средната стойност на 
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получените вертикални разлики (± 9) по принципа на нормалното разпределение,    
 при-

ема стойност ±4 мм. 

 

фиг.7.18. Схема на настъпилите през периода на наблюдение вертикални деформации 

За наблюдаваните точки от опорните пети А и Б, регистрираната минимална дефор-

мация има стойност      = ±10 мм, от което    
= ±4 мм. При нормално разпределение 

     = ±15 мм,    
= ±6 мм (фиг.7.19). В приложение 7.6.1. са представени тримерни 

изображения на настъпилите деформации в опорни групи А и Б през наблюдавания период. 

 

фиг.7.19. Височинни разлики за мостовата ферма, опорните пети и общата средна стойност 

Регистрираната през време на измервателния цикъл за мостовите ферми и опорната 

част средна стойност на минималните деформации е      
  

 = ± 12 мм, с която    
  ±5 мм. 

7.5. Деформации при сглобяеми мостове 

Дълговременната употреба на сглобяеми мостове в граждански условия, често при 

условия на претоварване и прекомерно износване на конструкцията, следва да бъде обвър-

зана с редовно организиране на съответните измервания, огледи, наблюдения и експертизи 

относно общото текущо състояние на съоръженията в съответствие с безопасните норми и 

показатели за безаварийна експлоатация. Периодът на провеждане на контролните изслед-

вания зависи от вида на сглобяемия мост, условията в които е устроен и при които се експ-

лоатира, броя на циклите по сглобяване и разглобяване и не на последно място възрастта на 

съоръжението и свързаната с нея умора на материала.  

При провеждане на технически огледи и обследвания особено внимание трябва да се 

обърне на състоянието на носещите елементи от конструкцията. Дефектоскопия за конст-

руктивната надеждност и коравина на заварените съединения в елементите на металната 

надстройка на опорите и мостовите ферми по отношение действащите натоварвания при 

експлоатация, степента на неподатливост и наличие на пукнатини, подрези, натичания, зас-

трашаващи безопасността на движение или намаляващи пропускателната товароносимост. 

Деформациите по отношение абсолютното или относително изместване на конст-

рукцията, водещи до загуба на устойчивост, могат да се установяват посредством геодези-

чески (геометрична или тригонометрична нивелация; сравняване координати) или специа-

лизирани измервания (провисомери) на избрани точки в съединенията от мостовите ферми 

и опори, описани в [14]. Схема с използване на провисомер е приложена за определяне на 

деформации при експериментални изследвания на прототип на мост МКПС-7 изложена в 

[32]. Въвеждане на система за текущ контрол, състояща се от дистанционни провисомери, 

създава условия регистрираната информация за динамичното състояние на сглобяемата 
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конструкция да се предава в реално време по радио или интернет връзка към модул за ана-

лиз и вземане на решение. Схемата за текущ контрол (фиг.7.20) е значително опростена 

като отпада модула свързан с полските геодезически измервания, а данните се предават 

директно в центъра за анализ на резултатите. 

 
фиг.7.20. Принципна схема за мобилно предаване на данни от провисомер към център за вземане на решения 

Общите вертикални и хоризонтални премествания на съставните секции от метални-

те блокове и опори не трябва да превишават граничните стойности на изведените и приети 

норми за проектиране на стоманени конструкции. 

Потъването на петите при мост МАРМ в резултат от въздействие върху земната ос-

нова и слягане на телескопичните опори следствие наличие на размивано дъно, нездрава 

основа, собственото тегло на конструкцията и натоварването създадено от преминаващите 

подвижни товари е в състояние на предизвика наклоняване на съответните телескопични 

опори, а в последствие и начупен профил на мостовите ферми..  Величината на потъване 

може да се установи в резултат на периодично нивелиране, а проверката за възможно нак-

лоняване (фиг.7.21) при прилагане на формулата: 

    
  

 
               

 

 
                                                                                                                                    

(7.8). 

 

фиг.7.21 Слягане  на телескопична опора МАРМ 

По нормите на земната механика, ако се приеме   = 0,18 от критичната деформация 

      =100 мм, при максимална височина на телескопичната рамова опора H=5,00 метра и 

ширина на петата ( ) 1,50 м, наклоняването q придобива стойност ±54 мм в най-горната 

част на опората, като това не води до загуба на устойчивост.  

8. Обобщения и изводи 

8.1. Обобщения към възможностите за гражданско приложение на военни мостове  

Към т.1 

Наред с навременните мерките за превенция и намаляване на риска от природни 

бедствия, залегнали в Стратегия 2014/2020 и интегрирания подход за действие, съобразно 

механизмите на ЕС, ООН и НАТО е необходимо да се отработят дейности по реакция на 

съответните компетентни органи и структури в случай, че събитията са се случили. Упот-

ребата на военни мостове е от съществена важност в общия комплекс от действия предпри-

емани за преодоляване последиците предизвикани от природни бедствия, ремонтно-

възстановителни работи и строителство на постоянни мостове. Изпълнението им за нево-

енни цели изисква изграждане на адекватни военни и граждански способности, както и 

споделяне на успешни практики и експертиза. Геодезическото осигуряване (инструментал-
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но и практическо) като част от логистиката в граждански условия, следва да  бъде включе-

но и разписано като процедура в нови наставления по изпълнение на възможно приложи-

мите у нас военни мостове. 

Към т.2. 

Направеният анализ показва, че при отчитате на конкретните ситуационни условия, 

пропускателен капацитет, икономическа целесъобразност, технически възможности и пси-

хологични фактори наличните системи военни мостове са подходящи за гражданска упот-

реба (преминаване на пешеходно движение, леко и тежкотоварни МПС) при ситуации: на 

пълно или частично възстановяване на повредени вследствие от природни бедствия и ава-

рии постоянни мостове; по време на планови ремонти на постоянни мостове; като временна 

база за полагане на спомагателна ос до новостроящ се мост; за преминаване и достъп на 

строителна техника до обектите при строителство и усвояване на терени; за транспортна 

връзка над изкопи при строителство на подземна инфраструктура по открит способ – под-

земна железница, проводи и други; за служебни мостове при отчитане на водното ниво в 

хидрометрични станции; при евакуация на население в засегнати от природни бедствия и 

катаклизми райони; устройване на мостове и замяна на водостоци на пътища от по-нисък 

клас и ниска степен на натоварване: републикански пътища III клас, общински, полски или 

горски; постоянни мостове в трудно достъпни райони. 

По информация подлежаща на актуализация, към 2018 година на територията на Ре-

публика България са  устроени и постоянно действащи за граждански нужди двадесет во-

енни моста, относително малък дял в сравнение със световната практиката.  

Към т.3 

Представените в приложението към т.3. и диаграма 8.3, военни мостове са основно 

приложимите в България (експлоатация със средно времетраене две години) през изследва-

ния период 1975-2018 г. за кратковременно аварийно устройване, при кризисни ситуации 

причинени от природни бедствия довели до разрушаване на постоянни съоръжения и вре-

менно нарушаване на транспортната инфраструктура или като логистични средства по 

време строителството на постоянни мостове. 

диаграма 8.3. 

 

Използвани са конструкции за многократна употреба, както возими с висока степен 

на автономност, така и на складово съхранение с осигурено допълнително оборудване и 

техническа логистика. Хидрографските характеристики на водните течения у нас и топог-

рафията в устройваните участъци, предполагат употребата на мостове на фиксирани опори 

пред плаващите мостове, при съотношение 4,3:1. Плаващите мостове успешно са въвежда-

ни за гражданска експлоатация в средните и долни течения на големите реки, ръкави в бъл-

гарския участък на река Дунав и изкуствени плавателни водни пътища.   

8.2. Изводи и препоръки по геодезическото осигуряване строителството на военни 

мостове 

Геодезическото осигуряване следва да бъде неотменна част, гарантираща качеството 

на дейностите по предпроектните проучвания, изпълнението и надеждната безопасна експ-

лоатация на военни мостове аварийно или планово устроени в граждански условия. Осно-
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вание за това са данните за броя на случаите на употреба и средната продължителност на 

експлоатация при устроените за граждански цели през последните двадесет години военни 

мостове.  

Въз основа приложения системен анализ могат да се направят следните изводи и 

препоръки относно необходимостта и степента на геодезическото осигуряване при изпъл-

нение на многоотворни военни мостове на фиксирани и плаващи опори в граждански усло-

вия: 

Към т.4.  

Геодезическото осигуряване се изявява в следните направления – инструментално, 

програмно и практическо, като се отнася до: прилагане на методи, способи и програмно 

осигуряване за обезпечаване и повишаване качеството на обработване на информацията, 

изпълнение и контрол на действащите в граждански условия системи военни мостове. Съ-

образно практиката по прилагане на военните мостове в граждански условия, геодезията 

следва да бъде неотменима част от процеса на устройване на съоръженията като се свързва 

с основните етапи на реализация: в етапа на проучване условията за устройване и проекти-

ране; на изпълнение и експлоатация. Геодезическите дейности изпълнявани при осигурява-

не строителството на възможно приложимите военни мостове за граждански цели, предла-

гам да се регламентират с въвеждане на критерии свързани основно със спецификата на 

използваните конструкции; средства и технология за устройване; средата, в която се из-

пълняват и експлоатират; сложност на изпълнение; ниво на автоматизация; степен на пред-

варителна готовност на мостовите елементи; стойност на монтаж и интервал на профилак-

тично снемане; сезонност на експлоатация; устойчивост и инженерна подготовка на брего-

вете; амортизация и вероятност за пространствени премествания на отделни части или ця-

лата конструкция; технология на полеви измервания. Предложените критерии са следствие 

прилаганата обичайна практика, лична преценка и опит. Резултатът от анализа на спомена-

тите критерии определя степента на необходимост като ниска, средна и висока, при което 

геодезическото обезпечаване се дефинира с конкретни дейности. (т.4.1) 

При изпълнението на дейностите по подготовката и изграждането на военни мостове 

във връзка с прилаганите геодезически методи, подходящи за употреба по отношение на 

точността са точните със средна точност (със  стандартното отклонение за измерена посока 

при две положения на зрителната тръба 3-10"/10-30
сс

) и техническите (с грешка по-голяма 

от 10"/30
сс

) оптико-механичните или електронно-оптичните теодолити. Като стандарт от-

носно изискванията към тотални станции с приложение в дейностите по изпълнение на во-

енни мостове могат се приемат: ъгломерна система с абсолютно декодиране; 30 
х 
 увеличе-

ние на зрителната тръба; измерване на дължини с 1 отражателна призма в диапазона от 

2000 м до 3500 м и безрефлекторно измерване на дължини поне до 200 m; ±(2mm+2ppm) 

средна квадратна грешка на дължинните измервания до призма; приложен софтуер за всич-

ки основни геодезически задачи. (т.4.2.1) 

При изпълнение на задачи свързани с вертикални измервания в БА се използват ос-

новно оптическо-механични нивелири със средна точност, които осигуряват точност ± (2÷8 

мм) и технически нивелири с показател ± (8÷20 мм) на 1 км двойно нивелирано разстояние. 

Цифровите нивелири с максимаен обхват в диапазона 100 м и точност на отчитане по кодо-

ва лата е ±0,5 мм, позволяват предаване на информация в реално време, което прави тези 

геодезически инструменти удобни за работа в тежки полеви условия или при следене на 

вертикални деформации на военните мостове. Ротационните лазерни нивелири са подхо-

дящи за работа в екстремни условия и максималното работно разстояние в диапазон 300-

500 метра, което напълно покрива най-широките водни прегради в страната. Изключително 

ефективни за работа в условия на стръмни брегове, позволяват установяване в работен ре-

жим при наклони до 40°. В режим на грубо измерване се постига точност ±10,0 мм, която 
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удовлетворява изискванията по отношение на постигнатите точности при изграждане на 

дървени военни мостове. (т.4.2.2) 

Глобалните навигационни спътникови системи самостоятелно или като част от ра-

ботещи автоматизирани системи са подходящи за позициониране и наблюдение на военни 

мостове и отделни техни компоненти, както и за решаване на редица приложни геодезичес-

ки задачи свързани с това. (т.4.2.3) 

Безпилотните летателни апарати са подходяща платформа за дистанционни изслед-

вания и наблюдения по изпълнението на оперативни и перманентни по характер задачи 

свързани с устройване на военни мостове. (т.4.2.4) 

Всеки от традиционните методи удовлетворява необходимата точност на трасиране 

елементите на приложимите мостове. Изборът на подходящ геодезически метод за планово 

и височинно трасиране се определя от характера на местността, от изискващата се точност, 

от размера и елементите на моста, времето и условията за построяване. (т.4.3.) 

За достоверно и обективно установяване на величините, характеризиращи действи-

телното деформирано състояние при военните мостове, наред с познатите принципни схе-

ми и начини на използване на техника и уреди за измерване на механични величини при 

обследванията и изпитванията на постоянни мостове с идентична конструкция, са прило-

жими и геодезически методи за определяне на деформации. В ситуация на продължителни 

наблюдения, дават възможност да се определят преместванията както на съоръжението, 

така и на околния терен. (т.4.4) 

Към т.5.  

Вписването на мостовия преход в план изисква актуална планова и картна основа на 

избраното място и подходите, получена от геодезическо заснимане придружено с геоложки 

доклад. Връзката на моста с постоянното или временно линейно съоръжение да се изпъл-

нява рационално за конкретна обстановка и теренни условия – профил, характер и наклон 

на бреговете, хидродинамични характеристики при водни препятствия. Анализ на изпъл-

нимите варианти за свързване с прилежащия терен, сочи целесъобразност от направа на 

изкопи при наличие на стръмни брегове. При широка долина, с високи и стръмни брегове и 

ниска кота на пътното платно е уместно да се изпълни насип с допустимите при изкоп 

стойности на надлъжните наклони. В урбанизирана среда подходите могат да се оформят  

аналогично на рампите към подземни или надземни нива на сградите с последователни 

наклони и развиване на вертикални криви или посредством последователни прави. Радиу-

сът на хоризонтална крива изпълнена в подхода да съответства най-малко по стойност на 

минималните радиуси в уличните бордюрни закръгления, приети за товарни автомобили и 

автобуси. Нивелетата на моста да се разполага при възможен минимален надлъжен наклон 

за осигуряване отвеждането на повърхностните води от пътното платно на мостовите фер-

ми. Условие изпълнимо при механизираните и нисководните сглобяеми мостове. (т.5.1) 

(т.5.2) 

Внедряване в практиката на технологията „GPS- ехолот”, позволяваща автоматизи-

рано заснемане дънния профил на водни обекти. При устройване на плаващи мостове, зас-

немането да обхваща зоната необходима за маневра на плаващата лента и рейсовете на па-

ромите  с отделните плаващи опори. Прилагане на хидродинамични, магнитно-

индукционни и ултразвукови скоростомери, които да заменят субективната техника за из-

мерване скоростта на водното течение посредством визуален створ и поплавъци с отчитане 

на време. В условия на въведен военен мост за продължителна гражданска експлоатация, 

след анализ на структурата на речната система в района, географските закономерности и 

регионалната специфика на съответната река, да се отчитат факторите с влияние върху 

хидродинамичните характеристики на оттока за продължителен период от време. Комплек-
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сно прилагане на непосредствени хидрографски и преки геодезически измервания при оп-

ределяне на водното ниво, сравнение и съпоставка на придобитите данни за предприемане 

действия по осигуряване безопасното функциониране на устроения мост на фиксирани или 

плаващи опори. Препоръчително е описаните дейности да се интегрират като елемент от 

мултифункционални системи и комплексни работни процедури. С мотив за ефективен из-

бор на прилаганата система военен мост при дълговременно/постоянно устройване, като 

част от единен регламент да се определя с достатъчна точност и водосборната област на 

водното течение през което се изпълнява даденото съоръжение. Това ще намали риска за 

изграденото съоръжение, вследствие от екстремна промяна в характеристиките на проти-

чащите през участъка водни количества. (т.5.3) (т.5.4) (т.5.5) 

Към т.6.  

Прокарването на временни пътища към устроени след природни бедствия военни 

мостове да става в изпълнение на чл.38, ал.1 и 39, ал.1 от ЗП , при условията и по реда на 

ЗЗД, без това да има отчуждително действие (чл.190, ал.4 от ЗУТ). Приравняване габарита 

на довеждащия път към ширината на устроения военен мост, за да не възпрепятства про-

пускателната способност. За гранични стойности на техническите елементи на временните 

пътни обходи е уместно да се използват основните изискванията на [44]. (т.6.1.1) (т.6.1.2) 

Временният характер на повечето от изпълняваните военни мостове предпоставя 

създаването с минимални усилия, време, средства, материали и персонал  на оптимална 

планова и височинна геодезическа основа, която да отговаря на техническите изисквания и 

предоставя условия за бързо и точно провеждане на инженерно-геодезически работи. В 

уточняване параметрите за проектиране и стабилизиране на точките от нея, следва да се 

търси оптимален вариант подходящ за извършване на всички планови инженерно-

геодезически работи по изпълнението на многоотворни мостове, съобразно често трудните 

теренни условия, силно пресечена и залесена местност в района за устройване. При изпъл-

нение на едноотворни военни мостове като извънсистемни съоръжения, които се отличават 

с различна степен на приложимост е достатъчно стабилизирането на един постоянен репер, 

а при многоотворните мостове на фиксирани опори поне два постоянни репера. За много-

отворните мостовете погеодезическата основа може да послужи и като изходна при измер-

вания свързани с установяване пространствени изменения в конструкцията и положението 

на устроените дълговременни съоръжения. (т.6.2.1) (т.6.2.2) 

Представеният теоретичен модел за обосновка на точността по метода на равнинна 

полигонова размерната верига, разписана по оста на моста и контура на отделна опорна 

група, може да бъде основа за извеждане на съответните точности при трасиране и монти-

ране на многоотворни автомобилни механизирани, нисководни дървени и сглобяемо-

разглобяеми мостове. Изведените точности да бъдат включени в нова част „Геодезия“ при 

съставяне на актуализирани наставления за монтиране на съответните типове мостове. 

Обосновката на точността за висоководните сглобяеми мостове (ГАРМ, Bailey) и многое-

тажните кули на надстроените метални опори се описва най-точно с пространствена раз-

мерна верига, при условие, че точността на монтажа е добра, когато относителното завър-

тане на реда от съответното ниво на веригата не надвишава относителното завъртане на 

произволен елемент от него. (т.6.3) 

Въвеждането на плавателните средства или плаващите опори при многоопорните 

плаващи мостове да става с геодезически средства по створни методи, прави засечки или 

използване на глобални навигационни спътникови системи. Построяването на плаващ мост 

лента да бъде съпроводено с направляване по инструментален створ. Хоризонталното зак-

репване, наравно със закотвянето и полагане на котвените въжета да се обвързва с гаранти-

рано закрепване към бреговете, което осигурява неподвижност на съоръжението, позволява 

маневреност и адаптивност на моста при колебание на водния хоризонт. Правилното раз-
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полагане на котвите да постига точност на позициониране 3-5 м. Положението на централ-

ните точки в местата на фиксиране към брега да се координира с периодично сравняване на 

координатите им, при отчитане силата на опън в стоманените въжета и съпротивлението на 

плаващия мост към силата на водното течение. Екстремните стойности на водното ниво са 

еднакво критични и опасни за плаващите мостове, което налага редовни наблюдения и 

оповестяване под форма на автоматична телеметрична станция изпълнена по въведена в 

практиката стандартна схема. Регистрираните колебания на водното ниво могат да се взе-

мат пред вид при определяне на необходимата минимална безопасна дълбочина за нормал-

на експлоатация на плаващия мост. С включване на автоматизираната станция към единна-

та национална система за ранно предупреждение ще осигури условия за своевременна ре-

акция и предприемане на мерки против възможното разрушаване на плаващия мост или 

загубата на хидродинамична устойчивост. (т.6.4) 

Инструменталното ориентиране в створ намалява грешката причинена от субектив-

ния фактор при трасиране „на око“ в процеса на позициониране пилотите от опорните ре-

дове, рамовите и клетъчните опори за възможните междуопорни отстояния при дървените 

мостове. Разгледаният модел за „чувствителност“ на створа от позицията на наблюдател на 

брега и в плавателно средство, обосновава точността и необходимостта от промяна прила-

ганата визуална с инструментална навигация за въвеждане в проектно положение на пило-

тонабивачен паром от КМС при устройване на многоотворен нисководен дървен мост над 

водни препятствия. Моделът може да се прилага и при монтиране на плаващи мостове на 

отделни опори или тип лента. Непосредствен контрол посредством ротационни лазерни 

нивелири и приемници за достигнатите нива на забиване пилотите от пилотните опори при 

използване на мостостроителни средства УСМ и КМС. На практика системата е в състоя-

ние да контролира и правилното вертикално положение на пилота. Въведената процедура 

ще улесни трасирането и контрола в условия на стръмни брегове. (т.6.5) 

Въвеждане стойностите на показателя на пречупване при последователни наклони 

като условие за плавно преминаване по установен начупен профил на мостовите ферми при 

многоотворните механизираните мостове на фиксирани опори. Критерият следва да бъде 

приложен още към профила на нисководните сглобяеми и дървени мостове. Препоръчи-

телно преоформяне напречния профил на пътната част за отвеждане на повърхностните 

води. (т.6.6) 

Инсталиране на наблюдателен геодезически пост с функция за контрол на строител-

но монтажните работи при планово и височинно изпълнение на сглобяеми и висоководни 

дървени мостове. При необходимост процесът да включва осигуряване на праволинейност, 

хоризонталност, вертикалност, равнинност, паралелност или определено наклоняване на 

отделно забитите пилоти от пилотните групи, рамовите опори и многоетажните надстройки 

на металните опори, горното строене и връхната конструкция. (т.6.7.1) 

При възприетата в практиката технология на тактово изтласкване за монтаж на 

сглобяемите мостове, плановото положение на събирателните, опорните и крайните колич-

ки да се установява чрез прилагане на геодезически створ с точност m = ± 30 мм, и ± 50 мм 

по височина. Освен обичайно прилагания струнен створ при построяване на нисководен 

сглобяем мост, да се премине към въвеждане на инструментален створ – оптически и лаза-

рен. По време на монтиране на мостовете на поетапен изпълнителен контрол с геодезичес-

ки средства  да подлежат всички дейности по устройване на опорната конструкция и от-

делните модулни блокове. Процедурата да се изпълнява по екзекутивен план, който да от-

разява позицията на металните блокове горно строене по отношение фиксираната от опо-

рите или изнесена монтажна ос на моста. (т.6.7.2) (т.6.7.3) (т.6.7.4) 

Към т.7. 
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Правилното функциониране и степента на безопасност при експлоатацията на из-

ползваните в граждански условия военни мостове зависят от конструктивната им цялост. С 

въвеждане в строя на съоръженията, следва да започне процедура по превантивен контрол 

за навременно откриване и отстраняване на всички неблагоприятни за нормалната експлоа-

тация фактори, с което да се постигне по-ефективното им поддържане и повишаване дъл-

готрайността на конструкцията. Дейности включващи провеждане на периодични полеви 

специализирани и геодезически обследвания по утвърдена и съгласувана програма; преглед 

и систематизиране на техническото им моментно състояние (износване на материали, еле-

менти и връзки), оценка и прогнозиране на развитието му; обслужване, укрепване и обоз-

начаване. Системният надзор се осъществява посредством специализирани измервания или 

прилагане на съпоставими по точност геодезически средства. (т.7.) 

Елементите за постройка на дървените мостове, следва да покриват нормите за про-

ектиране на дървени конструкции и да бъдат оразмерени за допустими гранични провисва-

ния причинени от постоянни и временни товари съгласно [82]. Максималните надлъжни и 

напречни наклонявания за възможно изпълнимите у нас колейни блокове, следва да се за-

ложат като максимални деформации      , които са в състояние да понесат колейните 

блокове от горното строене на дървените мостове. (т.7.2) 

Условията и правилата за безопасна експлоатация на плаващи мостове, изискват 

своевременно фиксиране на потъването, завъртането, отклонението, крена и диферента на 

съставящите моста звена и плаващи средства. Споменатите фактори, определящи устойчи-

вото пространствено положение на плаващите мостове, могат да се установят посредством 

прилагане на геодезически средства, самостоятелно или като част от функционални техно-

логии и автоматизирани системи. Предложен е теоретичен модел за определяне амплитуда-

та на плаващ мост-лента от створната линия, посредством струнен створ като част от авто-

матизирана система за мониторинг на опасността и ранно предупреждение, без това да 

изисква непрекъснати зрителни наблюдения в створа. Докосването на ръба на призмите до 

струната в резултат на отклонение под действието на положителен огъващ момент, може да 

се регистрира по контактен път чрез светлинен или звуков сигнал при затваряне на елект-

рическата верига между струната и призмите. Теоретичната постановка за използване на 

глобални навигационни спътникови системи в режим на измерване в реално време (Real 

Time Kinematic), като част от концептуален модел на интегрирана система за наблюдение 

на плаващи военни мостове, включваща още сензори и регистриращи устройства за ско-

ростта, моментното нивото на водното течение и силата на вятъра е реално изпълнима при 

експлоатация в граждански условия и съгласуване между съставните модули. Приемникът 

се разполага върху речното звено, в което се очаква под действие на положителни огъващи 

моменти максимално отклонение на лентата от оста на моста. Точността за регистриране на 

деформации 2-3 см по положение и 5-10 см по височина е достатъчна да удовлетвори усло-

вията за регистриране реалните отклонения и неестествени движения на плаващия мост. 

(т.7.3.3) (т.7.3.4) 

Заявените и възприети показатели за възможни разлики в плановото и височинно 

положение на две и повече последователни мостови ферми на ТММ могат да се приемат 

като максимални стойности на деформация, след превишаването на които конструкцията 

губи устойчивост. Отсъства критерии за установяване при каква минимална стойност на 

настъпилите деформациите те ще са от значение за безопасната експлоатация на въведени-

те в употреба механизирани мостове конструкция ТММ. При непосредствени геодезически 

измервания в два цикъла, като част от експериментално изследване, след сравняване на 

резултатите се установи отсъствие на пространствени изменения спрямо изходното поло-

жение, превишаващи по стойност критичните. На тази основа може да се направи заключе-

ние, че вероятно регистрираните хоризонтални и вертикални деформации за моста обект на 

изследването ще се появят поне с минималната си или по-голяма стойност, при съоръжения 
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от този тип, поставени в условия на продължителна или постоянна експлоатация, визуално 

стабилни и устойчиви. Стойностите на       и        могат да се заложат като минимал-

ни възможни и да се използват като основа за оценка на точността на геодезическите дей-

ности по осигуряване гражданското изпълнение на автомобилни механизирани мостове тип 

ТММ и СММ, както и на сглобяеми мостове конструкция МАРМ и серия „Модул“. Текущо 

установяване на характерните за автомобилните механизирани мостове относително голе-

ми потъвания на междинните опори, напречно изкривяване и надлъжни наклони на горното 

строене, резултат от неравномерното потъване на различните пети (т.7.4.2) 

Сглобяемите мостове като метални конструкции за многократна употреба предпола-

гат огледи и дефектоскопия за конструктивната надеждност и коравина на съединенията в 

елементите на мостовите ферми и надстройки на опорите по отношение действащите нато-

варвания при експлоатация, степента на неподатливост и наличие на пукнатини, подрези, 

застрашаващи безопасността на движение или намаляващи пропускателната товароноси-

мост. Деформациите по отношение абсолютното или относително изместване на конструк-

цията, водещи до загуба на устойчивост, да се установяват посредством специализирани 

измервания (провисомери) или геодезически – геометрична и тригонометрична нивелация; 

сравняване координати на избрани точки в съединенията от мостовите ферми и опори. С 

въвеждане на система за текущ контрол, състояща се от дистанционни провисомери се съз-

дават условия регистрираната информация за динамичното състояние на сглобяемата конс-

трукция да се предава в реално време по радио или интернет връзка към модул за анализ и 

вземане на решение. Общите вертикални и хоризонтални премествания на съставните сек-

ции от металните блокове и опори не трябва да превишават граничните стойности изведе-

ните приети норми за проектиране на стоманени конструкции. (т.7.5) 
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9. Приноси 

 

1. Системен анализ на геодезическите дейности, свързани с изграждане в граждански 

условия на основните системи военни мостове използвани в Република България; 

2. Отчитане на въведените в гражданската практика изисквания към геодезическите 

дейности свързани с проучване, проектиране, изпълнение и безопасна експлоатация 

на военните мостове; 

3. Обосновка точността на трасиране и монтиране в граждански условия на сглобяемо-

разглобяеми, механизирани и дървени военни мостове по метода на размерната ве-

рига; 

4. Концептуално предложение за прилагане на геодезическа система и процедура за 

своевременно установяване на премествания, отклонения и деформации за основни-

те военни мостове в състояние на гражданска експлоатация; 

5. Постигната учебна насоченост и педагогическа стойност - конкретизиране на проб-

леми и подчертаване на интердисциплинарния им характер, с възможност за ползва-

не от други специалисти. 
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Приложения  

Приложение 6.1. 

таблица 6.10. 

m 
Rо = 20 м /15 м  S˂0,05 м 

I1% 

I2% 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,5 
0,01 0,015 0,03 0,035 0,05 0,055 0,06 0,07 0,08 0,09 0,105 0,12 0,13 

0,01 0,015 0,03 0,035 0,05 0,055 0,06 0,07 0,08 0,09 0,105 0,12 0,13 

1 
0,015 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 

0,015 - 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 

2 
0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 

0,03 0,01 - 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 

3 
0,035 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 

0,035 0,02 0,03 - 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 

4 
0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 

0,05 0,03 0,04 0,05 - 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 

5 
0,055 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 

0,055 0,04 0,05 0,06 0,07 - 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 

6 
0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

0,06 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 - 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 

7 
0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 

0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 - 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 

8 
0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 

0,08 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 - 0,15 0,16 0,17 0,18 

9 
0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 

0,09 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 - 0,17 0,18 0,19 

10 
0,105 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 

0,105 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 - 0,19 0,2 

11 
0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 

0,12 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 - 0,21 

12 
0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 

0,13 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 - 

х,хх – плавно преминаване х,хх – вероятно плавно преминаване х,хх – затруднено преминаване 

https://biuletynwat.pl/api/files/view/102060.pdf
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Стойностите на m са изчислени за надлъжни наклони (min.0,5% и маx.12%) във въз-

можните последователни направления, при които не се изисква заглаждане на чупките пос-

редством вертикална крива (S<0,05 м) [13] и минимален радиус R=20 м по аналогия с рам-

пите на подходите към подземни или надземни гаражи за оразмерително МПС съгласно 

[64]. 

 
 

 
Приложение 7.6.1. 

Промяна в пространственото положение август 2014 – септември 2015 г. мост ТММ-3М 

Опорна група А 

 

 

Опорна група Б 
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