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СЪДЪРЖАНИЕ 
 
Тема 1. Геодезически работи при проектиране и строителство на пътища 
и при транспортното строителство. 

1. Основни геодезически работи при проектиране и строителство на пътища. 
2. Проектиране на пътя в планово и височинно положение. 
3. Координиране на пътното трасе. 
4. Геодезически работи при строителство, реконструкция и рехабилитация на 

пътища. 
5. Трасиране на напречни профили на терена. 

 
Тема 2.  Геодезически дейности при строителство на ЖП линии. 

1. Общи положения в проектирането и строителството при реконструкция  
на железопътни линии. 

2. Създаване на ОГО и РГО. Геодезическа снимка. 
3. Шениране и репериране на релсови пътища. 

3.1. Изграждане, координиране и нивелация на реперите. 
3.2. Реперажни профили и карнети. 

4. Геодезически работи при строителство и присъединяване на релсови пътища. 
 
Тема 3.  ИГР  при изграждане на тунели.                      

1. Общи сведения. 
2. Планова и височинна инженерно-геодезическа основа на тунела. 
3. ИГР при проектиране и трасиране на тунели. 

       
Тема 4.   Изследване на деформации на инженерни съоръжения  

1. Класификация на деформациите; 
2. Оценка на точността и честота на измерванията; 
3. Определяне на вертикални деформации; 

3.1. Геометрична нивелация. Устойчивост на изходните репери. 
3.2. Тригонометрична нивелация; 
3.3. Хидростатична нивелация. 

4. Изследване на хоризонтални деформации. Устойчивост на изходните точки. 
4.1. Створни методи. Створни схеми. Обобщена теория. Устойчивост на изходните створни 

точки. 
4.2. Тригонометрични методи. Устойчивост на изходните точки. 
4.3. Засечки. 
4.4. Прави и обратни отвеси. 

5. Изследване на свлачища. 
 
Тема 5.  Определяне на други видове деформации - наклоняването на 
високи сгради и инженерни съоръжения.  

1. Наклоняване.Усукване.Изкорубване. 
2. Основни геодезически методи за определяне наклоняването на високи сгради  

и инженерни съоръжения. 
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Тема 6.  Геодезически работи при изграждане на подземна и надземна 
част на сгради. 

1. Трасировъчна мрежа на обекта. Външна и вътрешна трасировъчни мрежи. 
2. Геодезически работи при строителство на подземната част на сградите. 
3. Трасиране на надземната част на сградите. 
4. Геодезически работи при изграждане на високи съоръжения. 

 
Тема 7.   ИГР при монтажни работи на строителни конструкции,     
технологично оборудване и проверка на подкранови  пътища.           
Изпълнителна снимка. 

1. Монтажни работи на строителни конструкции и технологично обурудване; 
2. ИГР при монтаж и проверка на подкранови пътища; 
3. Изпълнителна снимка. 

 
Тема 8.  Геодезически работи при проектиране и строителство на мостове 
и естакади. 

1. Общи сведения. 
2. Последователност на ИГР. 
3. Създаване на инженерно-геодезическа мрежа. 
4. Точност на геодезическите трасировъчни работи. 

 
Тема 9.  Определяне на превишения през големи препятствия. 

1. Чрез геометрична нивелация.  
2. Чрез тригонометрична нивелация.  
3. Чрез хидростатична нивелация.  

 
Тема 10.  ИГР  при проучване на водни течения и водни площи и при 
корекции на реки.  

1. Определяне на нивото на водата във водомерните постове; 
2. Определяне скоростта и направлението на повърхностните води; 
3. Определяне на наклона на водната повърхност на реката; 
4. Напречни и надлъжни профили на дъното на водните течения; 

 
Тема 11.  ИГР  при изграждане на язовири и хидроенергийни обекти; 
напоителни и отводнителни с-ми; водопроводни и канализационни 
мрежи.                      

1. Проектиране и трасиране на контура на водохранилища. Определяне на обема на 
водохранилища; 

2. ИГР при изграждане на язовирни стени; 
3. ИГР при хидромелиоративното строителство; 
4. ИГР при строителство на водопроводни и канализационни мрежи. 

 
Тема 12.  ИГР  при строителството на летища.  

1. Геодезическа основа; 
2. Геодезически заснемания и трасировъчни работи; 
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