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Учебникът по дисциплината «Инженерна геодезия» е написан 

в съответствие с утвърдената учебна програма за обучение на 

студентите от специалностите «Водоснабдяване и канализация», 

«Хидротехническо строителство» и «Хидромелиоративно 

строителство» при Хидротехническия факултет на Университета по 

архитектура, строителство и геодезия – София. В него се дават 

необходимите знания по инженерна геодезия, свързани с основните 

принципи и методи на инженерно-геодезическите работи при 

проучването, проектирането и трасирането на инженерни обекти. 

Разгледани са въпросите за предварителните 

(прединвестиционни) проучвания, като са предоставени кратки 

сведения за видовете проучвания на обектите, геодезическите работи 

при хидроложките проучвания, хидрографски снимки и изработване 

на профили на водни течения и водни площи, хидрографски снимки 

и генерални планове на пристанища, инженерно-геодезически 

работи при корекции на реки, при управление на риска от 

наводнения и при проучване и проектиране на линейни съоръжения. 

Значителна тежест в учебника е дадена на геодезическите 

трасировъчни работи, които са най-масовите инженерно-

геодезически работи при строителството на сгради и съоръжения. 

Изложени са необходимите сведения за създаването на геодезическа 

трасировъчна мрежа, за елементите на геодезическите трасировъчни 

работи и за методите за трасиране на характерни точки, прави, 

кръгови криви, равнини и коти от изгражданите инженерни обекти. 

Дадени са подробни сведения за инженерно-геодезическите 

работи в хидротехническото и хидромелиоративното строителство, 

при изграждането на водопроводни и канализационни мрежи и при 

строителството на сгради и съоръжения. 

Към учебника са разработени две приложения, съдържащи 

определени въпроси, които не фигурират в учебната програма на 

дисциплината «Инженерна геодезия» и в конспекта за изпита по тази 
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дисциплина. Те имат справочен характер и могат да бъдат ползвани 

по желание на студентите. 

В Приложение I са дадени кратки и синтезирани сведения по 

някои въпроси от общата геодезия, които са полезни за разбирането 

на основния материал от учебника, изложен в първа до девета глава. 

Тези сведения са от полза и при разработването на упражненията по 

дисциплината. Разгледани са накратко координатите и 

координатните системи, използвани в геодезията, хоризонталните 

(планови) и вертикалните (нивелачни) геодезически измервания и 

обработката им. 

В Приложение II са дадени кратки сведения за научните 

дисциплини от направлението «Приложна геодезия» - общите и 

подробните устройствени планове, вертикалното планиране и 

кадастъра, които могат да бъдат използвани от студентите за 

обогатяване на техните знания в областта на устройственото 

планиране и инвестиционното проектиране. 

Учебникът може да се ползва и от студентите от други 

факултети и специалности на Университета по архитектура, 

строителство и геодезия, които изучават дисциплината «Инженерна 

геодезия», както и от специалисти, чиято дейност е свързана с 

инженерната геодезия. 

Авторът изказва своята благодарност на д-р инж. Димитър 

Огнянов и инж. Иван Деянов за предоставените материали за 

написването на учебника. 
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1.1 Предмет и задачи на инженерната геодезия 

Инженерната геодезия е отделна научна дисциплина, която 

има предмет на дейност комплексът от геодезически работи за 

обезпечаване на различните научни и производствени задачи, 

възникващи в строителството, минното дело, изследването на 

природни ресурси, проверката на съоръжения и др. В по-тесен 

смисъл в инженерната геодезия се изучават и прилагат методите за 

извършване на геодезическите работи при проучването, 

проектирането, трасирането, изграждането, монтажа на 

технологично оборудване, експлоатацията и изследването на 

инженерни обекти. Тези работи се наричат инженерно-геодезически. 

Инженерната геодезия се прилага във всички области на 

строителството – строителство на сгради и съоръжения, транспортно 

строителство, минни изработки, хидротехническо и 

хидромелиоративно строителство, водоснабдяване и канализация и 

т.н. 

Основните задачи на инженерната геодезия са: 

 Осигуряване на правилно пространствено изграждане на 

инженерните обекти и прилежащото им технологично оборудване 

чрез осигуряване на точното им разположение, геометрична форма и 

размери; 

 Пълно и точно отразяване върху изпълнителните 

генерални планове на извършеното строителство с цел да се създадат 

условия за правилно стопанисване и експлоатация на изградените 

инженерни обекти. Същевременно изработените генерални планове 

служат като основа за евентуална реконструкция и разширение на 

обектите; 



 

9 
 

 Определяне на пространственото поведение 

(деформациите) на инженерните обекти, за да се осигури тяхната 

дълготрайна и безаварийна експлоатация; 

 Изследване и проверка на обектите с цел да се добие 

правилна представа за състоянието на техните конструктивни 

елементи и възли, както и на различните машини и агрегати в тях. 

1.2 Класификация на инженерните обекти 

Инженерни съоръжения са строежи, при които отделните 

звена са конструктивно свързани и които имат промишлено, 

складово или функционално-технологично предназначение. В тях 

няма помещения за обитаване от хора или ако има такива, те не са 

определящи за главното функционално предназначение на 

съоръжението. Такива са язовирните стени, мостове, тунели, 

комини, кули, резервоари, ТЕЦ, ВЕЦ и др. 

Сгради (здания, постройки) са строежите с помещения за 

обитаване от хора и домашни животни. 

По-общото понятие е «инженерни обекти» или само 

«обекти» – те се състоят от съоръжения и сгради, функционално или 

технологично свързани помежду си. Обектът може да се състои само 

от една сграда или само от едно съоръжение. 

1.3 Инженерно-геодезически работи при различните етапи 

от строителството и при експлоатацията на инженерните обекти 

По време на различните етапи от строителството и при 

експлоатацията на определен инженерен обект се извършват 

следните инженерно-геодезически работи: 

 Инженерно-геодезическо проучване – в зависимост от вида 

на строителството  може да включва някои от следните дейности: 

създаване на планова и височинна инженерно-геодезическа мрежа на 

територията на строителната площадка или в района на проучване, 

едромащабна снимка на строителната площадка или района на 
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проучване и изработване на инженерно-топографски план, 

трасиране на линейни съоръжения, геодезическо привързване на 

геоложките сондажи и профили и на местата за геофизични 

проучвания, инженерно-геодезически работи при проучвания на 

водни течения и водни площи и при корекции на реки и др. 

 Инженерно-геодезическо проектиране – влиза в комплекса 

работи по разработване на проекта на инженерния обект и включва 

изработване на топографска основа под формата на инженерно-

топографски планове и профили в необходимите мащаби, 

изработване на сборен проект за инженерно-геодезическите работи 

на обекта, изчисляване на площи и обеми и др. Най-важната част е 

сборният проект, който обхваща различни инженерно-геодезически 

работи, извършвани по време на изграждането, оборудването и 

експлоатацията на обекта, като за всяка от тях може да се състави 

отделен проект. Сборният проект съдържа следните части: 

- Проект за хоризонтално планиране на обекта (проектен 

генерален план); 

- Проект за вертикално планиране; 

- Проект за трасиране, включващ проект на геодезическата 

трасировъчна мрежа; 

- Проект за текуща изпълнителна снимка; 

- Проект за трасиране и проверки при монтаж на 

технологичното оборудване; 

- Проект за окончателна изпълнителна снимка; 

- Проект за определяне на деформации по време на 

строителството и експлоатацията на обекта. 

Всеки от изброените проекти е част от сборния проект, 

съгласуван и обвързан с останалите части. 

 Геодезически трасировъчни работи – това са дейностите, 

които се извършват на терена за определяне на плановото и 

височинното положение на характерни точки, оси и равнини от 

изграждания обект съгласно работните чертежи на проекта. Наричат 
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се още «геодезически работи по отлагане на проекта на местността» 

и са съставна част на почти всички процеси в строителството. 

 Инженерно-геодезически работи при монтаж на 

конструкции и проверка на технологично оборудване – 

представляват поставяне в проектно положение (планово и 

височинно) на различни конструктивни елементи (греди, колони, 

конзоли, панели и др.) и технологично оборудване (машини, 

агрегати, кранове и др.). Извършват се след направата на 

фундаментите с разположените по тях анкерни болтове, чашки, 

опорни и закрепващи планки (закладни части), отвори и др. При 

извършване на монтажните работи трябва да се спазват ред условия 

за праволинейност, хоризонталност, вертикалност, равнинност, 

успоредност, наклоненост под определен ъгъл и др. 

 Изпълнителна снимка – може да бъде текуща и 

окончателна. При текущата изпълнителна снимка се проверява за 

недопустими отклонения от проектното положение на точки, оси, 

равнини и др., както и количеството на извършените земни работи. 

Извършва се след всеки завършен етап от строителството. 

Окончателната изпълнителна снимка се прави след изграждането на 

обекта, като се заснемат всички подземни, наземни и надземни 

части. В резултат на тази снимка се изработва изпълнителният 

генерален план. 

 Определяне на деформации – представлява регистриране 

на промяната на пространственото положение на определен 

инженерен обект спрямо някакво изходно състояние, както и 

промяна на пространственото положение на отделни негови части 

една спрямо друга. 

1.3 Особености на инженерно-геодезическите работи 

При изпълнението на инженерно-геодезическите работи 

(ИГР) понякога се използват същите принципи, методи и 

инструменти, както в общата геодезия. Но в много случаи те не са 
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подходящи за решаването на задачите на инженерната геодезия. При 

съвременните строителни технологии и изграждането на големи, 

сложни, а понякога и уникални строителни обекти изискванията към 

инженерно-геодезическите работи значително се увеличават, 

особено по отношение на точността. Тези завишени изисквания 

често не могат да бъдат удовлетворени с методите и инструментите 

на общата геодезия. Това довежда до създаването на нови методи, 

уреди и инструменти, които се прилагат специално при инженерно-

геодезическите работи и които отговарят на изискванията на 

съвременните проучвателни, проектантски и строително-монтажни 

работи. 

Строителството на инженерните обекти се извършва върху 

физическата земна повърхнина. Тъй като измерените и изчислените 

геодезически данни, използвани при инженерно-геодезическите 

работи обезпечават точното разположение, геометрична форма и 

размери на изгражданите строителни обекти, те трябва да бъдат 

отнесени към същата физическа земна повърхнина или по-точно 

казано, към една повърхнина, съвпадаща със средното ниво на 

строителната площадка или към нивото на най-важната, най-

отговорната част на обекта. 

При инженерно-геодезическите работи, както и в общата 

геодезия по отношение на точността се спазва принципът «от общото 

към частното», но повишаването на точността става в обратна 

посока. В общата геодезия най-точни са основните геодезически 

мрежи (общото), геодезическите мрежи с местно предназначение са 

с по-ниска точност, работната геодезическа основа е с още по-ниска 

точност, а най-малка е точността при извършването на 

геодезическата снимка (частното). За строителните обекти най-

важно е да се обезпечи с висока точност взаимната технологична 

връзка между отделните елементи (частното), а положението и 

ориентацията на обекта като цяло (общото) могат да бъдат 

определени с по-ниска точност. 
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Поради динамиката на процеса на строителство инженерно-

геодезическите работи често се извършват при лоши условия - 

запрашеност, липса на видимост, унищожаване на точки от 

инженерно-геодезическата мрежа, което налага тяхното 

възстановяване. Поради това е необходимо измерванията и 

трасировъчните дейности върху строителната площадка да се 

извършват внимателно и отговорно, като се проверява и отчита 

наличието на евентуални по-значителни систематични влияния. 

1.4 Връзка на инженерната геодезия с други научни 

области 

Инженерната геодезия е дял от геодезическата наука, която е  

на границата със строителното инженерство. Тя има връзка със 

строителството на сгради и съоръжения, транспортното 

строителство, хидротехническото и хидромелиоративното 

строителство, водоснабдяването и канализацията, минното дело и 

др. Същевременно, заедно с другите научни дисциплини от 

геодезията (подробни устройствени планове, вертикално планиране, 

кадастър), които имат връзка с изброените строителни науки, тя 

формира научното направление «приложна геодезия». Кратки 

сведения за дисциплините от направлението «Приложна геодезия» 

са дадени в Приложение II.  
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2.1 Видове проучвания на обектите 

Изграждането на всеки обект преминава през четири етапа: 

проучване, проектиране, строителство и оборудване. Проектирането 

се извършва на основата на съществуващи нормативни документи от 

специализирани проектантски организации и фирми, като се 

използват подходящи изходни материали и данни, събрани и 

изработени при проучвателните работи.  

Предварителните (прединвестиционните) проучвания на 

инженерните обекти са регламентирани в Наредба №4 на МРРБ от 

21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти. Във втората глава «Предварителни (прединвестиционни) 

проучвания» на тази наредба са изброени видовете предварителни 

проучвания, които могат да бъдат класифицирани като 

икономически, обемно-устройствени, инженерни, екологични и др. 

2.1.1 Икономически проучвания  

Към групата на икономическите проучвания съгласно чл.9 

от Наредба №4 спадат изясняване на инвестиционното строително 

намерение, технико-икономическа обосновка за определяне на 

икономическата целесъобразност и ефективност на 

инвестиционното строително намерение, включително избор на 

подходящ негов вариант, обосновка на социалната целесъобразност 

и ефективност на инвестиционната инициатива, включително 

откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги, 

прогнозен график за продължителност на строителството и 

прогнозна стойност на строителното намерение. Икономическите 
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проучвания се извършват за изработване на идейния проект и 

техническия проект на обекта. За разработването на работния проект 

се извършва само уточняване на някои резултати от икономическите 

проучвания. 

2.1.2 Обемно-устройствени проучвания 

Обемно-устройствените проучвания се извършват 

съгласно чл.10 от Наредба №4 при необходимост и по заявка на 

възложителя в съответствие с чл. 138 от Закона за устройство на 

териториите (ЗУТ) за определяне местоположението на обекта, 

доказване на неговата нормативна допустимост и целесъобразността 

на инвестиционното намерение, както и за съставяне на задание за 

изработване на инвестиционен проект. Обемно-устройственото 

проучване има за цел да адаптира бъдещото архитектурно решение на 

инженерния обект (най-често сграда или група от сгради) към 

решението на подробния устройствен план (ПУП) в съответствие с 

регулационното отреждане и режима на устройство и застрояване. 

Когато няма действащ ПУП, обемно-устройственото проучване 

предлага целесъобразно разполагане на застрояването в поземления 

имот и може да служи за основа за изработването на ПУП. 

Обемно-устройственото проучване определя: 

 Очертанията на бъдещите обекти за застрояване, така че те 

да отговарят на зададените с действащия ПУП или съгласно 

действащите нормативни документи допустими мерки, разстояния и 

плътност на застрояване; 

 Определя обема на застрояване в рамките на зададената с 

действащия ПУП или съгласно действащите нормативни документи 

допустима височина – етажност, интензивност на застрояване; 

 Представя обобщено функционално-пространствено 

решение за отделните етажи на сградите; 

 Представя обобщено обемно-фасадно решение на 

сградите; 
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 Определя обобщено оформянето на околното 

пространство на сградите в поземления имот или в група поземлени 

имоти и др. 

Обемно-устройственото проучване се представя със 

ситуационно решение върху комбинирана скица от кадастралната 

карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен 

план или върху извадка от действащия ПУП в М 1:1000 или М 1:500, 

схематични разпределения на етажите с обобщени групи помещения 

в М 1:500 или М 1:200 и схематични фасади - силуети с обобщено 

оформяне на обемите в М 1:500 или М 1:200. 

2.1.3 Инженерни проучвания 

Инженерните проучвания се извършват с цел набавянето на 

необходимите за проектирането изходни технически данни и 

материали. Те биват: 

 Геоложки и геотехнически проучвания – извършват се, 

за да се установят свойствата на земната основа като строителна 

среда. При големи промишлени, хидротехнически, транспортни, 

енергийни и др. обекти първоначално, като се използват 

съществуващите геоложки карти, се търси район с подходящи 

геоложки условия за разполагане на обекта. След това се определят 

геоложкият строеж и хидрогеоложките характеристики на избрания 

район. Към хидрогеоложките проучвания спадат определяне на 

дълбочината, режима и физико-химичните свойства на подземните 

води. 

Определят се геотехническите показатели на земната основа, 

извършва се оценка за наличие на физико-геоложки и инженерно-

геоложки явления и процеси и прогноза за настъпването на такива. 

Геоложките и геотехническите проучвания се извършват по 

различни начини. Правят се сондажи, шурфове и геоложки профили. 

Използват се геофизични, магнитни, гравиметрични и дистанционни 

методи.  

На базата на тези проучвания се съставя инженерно-

геоложки доклад. Той се изготвя от правоспособен инженер-геолог. 
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Данните от геоложкия доклад се ползват от конструктора за 

определяне на дълбочината на основите, нуждата от дренажи, вида, 

мястото и технологията на поставяне на хидроизолациите и т.н. 

Впоследствие след направата на изкопа инженер-геолога приема 

земната основа преди изливането на основите. 

 Хидроложки проучвания – разгледани са в т.2.2. 

 Инженерно-геодезически проучвания – те заемат важно 

място при инженерните проучвания и осигуряват топографското 

изучаване на местността – изучаване на ситуацията и релефа на 

участъка, в който ще се извършва строителството. Освен това 

геодезическите проучвания осигуряват материали и данни, които са 

необходими за проектирането на обекта и за извършване на другите 

видове проучвания. В зависимост от вида на строителството  могат 

да се включат някои от следните дейности: събиране и анализиране 

на съществуващите геодезически материали и данни, създаване на 

планова и височинна инженерно-геодезическа мрежа на територията 

на строителната площадка или в района на проучване, извършване 

на едромащабна снимка на строителната площадка или района на 

проучване и изработване на инженерно-топографски план, 

трасиране на линейни съоръжения и изработване на надлъжни и 

напречни профили, определяне на обеми на земните работи, 

геодезическо привързване на геоложките сондажи и профили и на 

местата за геофизични проучвания, инженерно-геодезически работи 

при хидроложките проучвания (проучване на водни течения и водни 

площи, корекции на реки и др). 

От всички видове инженерно-геодезически работи, които се 

извършват при геодезическите проучвания, най-съществени са 

инженерно-топографските снимки и изработването на инженерно-

топографски планове. 

2.1.4 Инженерно-топографски снимки и планове 

Инженерно-топографските снимки се извършват на 

предвидената за застрояване територия с цел да се осигурят 
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проектантските и строителните фирми с топографски планове и 

профили в едри мащаби, както и с други геодезически данни – 

координати, коти, наклони и размери, необходими при 

проектирането и строителството. На основата на инженерно-

топографските снимки се изработват инженерно-топографски 

планове, които се използват за изготвяне на генералните планове на 

обектите, за вертикалното планиране на строителната площадка, за 

съставяне на трасировъчни проекти, за изработване на планове на 

мрежите на техническата инфраструктура и др. 

Инженерно-топографските снимки са специализирани 

снимки, които се извършват за нуждите на отделните видове 

строителство, за различни видове обекти и обикновено към тях се 

предявяват завишени изисквания по отношение на точността, 

пълнотата, височината на сечението на релефа, мащаба и др. 

Характерно за инженерно-топографските снимки е, че координатите 

и котите на някои от точките се определят аналитично, чрез 

изчисления, при които се ползват координати, коти, ъгли и 

разстояния от други точки. 

Преди да се извършат инженерно-топографските снимки е 

необходимо да се направи обосновка на редица фактори – точност, 

височина на сечението и т.н. Точността на топографския план се 

характеризира със средната квадратна грешка в положението на 

точките от снимачната основа и на заснетите подробни точки 

(планова точност) и средната квадратна грешка във височините на 

същите точки (височинна точност). 

2.2 Геодезически работи при хидроложките проучвания 

При хидроложките проучвания се определят водни стоежи, 

водни оттоци, формиране и провеждане на високи вълни по 

водосбори и речни корита, оценка на времето за «дотичване» на 

формирана висока вълна до определен створ, оценка на 

оразмерителни водни количества със съответната обезпеченост, 
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проверка на проводимостта при оразмеряване на съоръжения, 

корекции на реки и др. 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. Тези станции изграждат 

националната измерително-информационна хидроложка и 

мониторингова система, която формира водния баланс на страната и 

предоставя хидроложки и хидрогеоложки данни, необходими за 

проектирането и експлоатацията на хидротехнически съоръжения, за 

обезпечаването на ВЕЦ, за анализи на замърсяването на водите и т.н. 

Повечето от тях предават «on line» оперативна информация в реално 

време, с което способстват за автоматизиране на системата за 

управление на водите и изграждане на системи за ранно 

предупреждение при предпазване от вредното въздействие на 

водите. 

Под воден строеж на река се разбира височинното 

положение на водната повърхност по отношение на един произволен 

условно приет хоризонт, наречен «нула» на водомерния пост. В 

практиката често пъти като «нула» на водомерния пост се използва 

хоризонт с известна абсолютна кота, като водният стоеж се 

представя с вертикалното разстояние от водната повърхност до този 

хоризонт. Когато се използват водомерни рейки, нулевият хоризонт 

съвпада с долния край («нулата») на потопената във водата рейка. 

Тогава котата на водната повърхност е равна на абсолютната кота на 

нулевия хоризонт плюс отчета по водомерната рейка. Водният стоеж 

винаги е свързан с определена точка (наблюдателен пункт) и с 

конкретно време. 

Геодезическото обезпечаване при определяне на водните 

стоежи се свежда до избор на подходяща височинна система 

(особено за строителството и водния транспорт в граничните реки) и 

определяне на абсолютната кота на «нулата» на водомерните рейки 

в отделните наблюдателни пунктове в приетата височинна система. 
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Измерванията на скоростта на водното течение се 

извършва с хидрометрично витло или със специализирана апаратура:  

aкустичен доплеров скоростомер (ADV - Acoustic Doppler 

Velocimeter), ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), инструменти, 

базирани на метода «transit time» и др. Обикновено се измерват трите 

компоненти 
x yv ,v  и 

zv  на скоростта в определени точки от мерни 

вертикали, с което се определя и посоката на водното течение. 

Геодезическото обезпечаване се свежда до определяне на 

координатите на точките, в които се извършват измерванията. 

Подходящо е използването на GNSS определения на търсените 

координати. 

Наклонът на водното течение се изчислява за отделни 

праволинейни участъци, в които той е сравнително равномерен 

(постоянен). За даден участък AB  се определят координатите 

 A Ax , y ,  B Bx , y  и котите 
AH  и 

BH  на крайните точки А и В и от 

координатите на тези точки се изчислява хоризонталното разстояние 

ABS . Наклонът за този участък се получава по формулата: 

(2.1) B A AB
AB

AB AB

H H h
i

S S


    

И в този случай е подходящо прилагането на GNSS 

определения на координатите, а в някои случаи и на котите на двете 

крайни точки. 

Определянето на площите и обемите на водохранилищата 

е разгледано в т.6.2. 

За да се извършат инженерно-геодезическите работи за 

обезпечаване на хидроложките проучвания е необходимо да бъде 

създадена подходяща планова и височинна инженерно-геодезическа 

мрежа. Обикновено за отделните участъци от водното течение или 

водната площ тази мрежа се развива под формата на крайбрежен 

полигон (фиг.2.1), който започва от т.А с известни (дадени) 
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координати и завършва в т.В също с известни координати. Измерват 

се полигоовите ъгли 
i  и дължините на полигоновите страни 

i jS  и 

се изчисляват координатите на новоопределяемите точки 1, 2, 3, … , 

n по начина, изложен в т.I.1.3. Височините на точките от 

крайбрежния полигон се определят с геометрична или 

тригонометрична нивелация, като се използват близко разположени 

нивелачни репери или самите дадени точки А и В, ако са известни 

техните коти. Координатите на точките могат да се определят и чрез 

GNSS измервания, а в някои случаи по същия начин могат да бъдат 

получени и височините. 

 

При определянето на наклоните на водните течения точките 

от крайбрежния полигон се използват за координиране на 

наблюдателните пунктове и за получаване на абсолютните коти на 

«нулите» на водомерните постове. Точността, с която трябва да бъде 

определен наклонът на водното течение зависи от големината на 

самия наклон. Колкото наклонът на даден участък е по-малък, 

толкова по-точно трябва да бъде определен, респ. толкова по-точно 

трябва да бъдат определени височините на точките от крайбрежния 

полигон, «нулите» на водомерните постове и водните стоежи. 

Например при р. Марица наклоните са от порядъка на 0.1% (1 m/km) 
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и за тяхното получаване могат да се използват техническа 

геометрична нивелация, тригонометрична нивелация или GNSS 

измервания, като необходимата точност е от порядъка на няколко 

сантиметра, докато при р. Дунав наклоните са около 34 cm/km и 

следва да се използва прецизна геометрична нивелация, като 

височините на точките от крайбрежния полигон и «нулите» на 

водомерните постове трябва да бъдат определени с точност 12 mm. 

2.3 Хидрографски снимки и изработване на профили на 

дъното на водни течения и водни площи 

Хидрографските снимки спадат към предварителните 

(прединвестиционни) проучвания и се извършват с цел да се 

изобрази върху план в подходящ мащаб релефът на дъното на дадено 

водно течение или водна площ. Използват се при проектирането и 

изграждането на различни хидротехнически съоръжения. 

Извършването на хидрографските снимки започва с избор на 

подходяща координатна и височинна система за изпълнение на 

инженерно-геодезическите работи (ИГР). Особено внимание се 

обръща при проучването, проектирането и изграждането на обекти 

на територията на две или повече държави (напр. Дунав мост II) – 

всички ИГР трябва да бъдат извършени в единна координатна и 

височинна система.  

В случай, че се налага да се заснеме и част от прилежащия към 

водното течение или водната площ сухоземен участък, по бреговете 

се създава планова и височинна инженерно-геодезическа мрежа, 

която да обезпечи извършването на снимката. Плановата мрежа 

може да бъде създадена като ъглово-линейна мрежа (извършват се 

наземни ъглови и дължинни измервания с тотална станция), GNSS – 

мрежа (извършват се статични определения на точките с точност 

около 12 cm) или комбинация от двата метода (определят се 

координатите на някои точки от мрежата чрез GNSS-измервания, 

след което плановата мрежа се сгъстява чрез наземни ъглови и 
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дължинни измервания). Котите на точките от височинната мрежа в 

зависимост от необходимата точност се получават чрез геометрична, 

тригонометрична нивелация или чрез GNSS-определения. 

Координатите и височините на точките трябва да бъдат определени 

в приетата координатна и височинна система за обекта, като двете 

мрежи (плановата и височинната) могат да бъдат свързани с други 

съществуващи геодезически мрежи в района (триангулачни, 

полигонометрични, нивелачни и др.), които са определени в същата 

координатна и височинна система. 

Самата хидрографска снимка (може да се класифицира като 

топографска снимка на дъното) се извършва чрез ехолотен промер 

на дъното по предварително проектирани профили (галсове). За 

целта се използва плавателен съд, оборудван с GNSS приемник и 

ехолот. По време на снимката GNSS – приемника работи в режим 

RTK (Real Time Kinematic – кинематика в реално време) с използване 

на поправки, получени от националната мрежа от перманентни 

станции и приема спътникови сигнали, като в реално време се 

определят координатите на плавателния съд (антената на 

излъчвателя – ехолот или многолъчева система). Точността на 

метода (грешката в положението на точките по профила) при 

използването на двучестотен приемник е около 23 cm. 

Синхронизирано с определянето на положението (координатите) на 

плавателния съд ехолотът излъчва сигнали към дъното и се измерват 

дълбочините, като се нанасят съответните корекции заради 

скоростта на разпространение на звука във водна среда 

(температура, соленост на водата), потъване на антената и др. 

Точността на определяне на дълбочините с ехолот е няколко 

сантиметра (0.1% от измерваната дълбочина). Освен ехолоти се 

използват и по-модерни средства и технологии за измерване на 

дълбочини - многолъчеви системи, хоризонтално сканиране на 

бреговата ивица, хидролокатори и др. 

Хидрографските снимки се извършват с безпилотни 

(фиг.2.2а) и пилотирани (фиг.2.2б) плавателни съдове. Обработката 
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на извършените измервания и създаването на цифровия модел на 

дъното се извършва със специализиран софтуер. 

 
                            а                                                         б 

Фиг.2.2 

На фиг.2.3 е показан участък от хидрографска снимка на река 

Дунав в района на Дунав мост II с обозначени профили за заснемане, 

дълбочини на точките по тези профили и хоризонтали на дъното на 

реката, изчертани на основата на създаден цифров модел. 

 

Фиг.2.3 
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На фиг.2.4 е показан част от цифровия модел на дъното на р. 

Дунав в района на строителството на Дунав мост II, получен в 

резултат на хидрографска снимка. 

 

Фиг.2.4 

След създаването на цифровия модел се изработват напречни 

профили на водното течение или водната площ, като тези профили 
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съвпадат с профилите при заснемането на дъното. Информацията за 

тях (дълбочини и разстояния) се получава от хидрографската 

снимка. Изработването им се извършва със специализиран софтуер. 

 
Фиг.2.5 

На фиг.2.5 е показан напречен профил на дъното на р. Дунав 

в района на Дунав мост II. На профила са дадени мащаб за дължините 

и мащаб за височините, координати на началната и крайната точка, 

дълбочини на точките от профила, хоризонтални разстояния между 

тях и хектометраж (разстояния от началото). 

2.4 Хидрографски снимки на пристанища 

Съгласно чл.8, ал.2 от Наредба №9 от 17.10.2013 г. за 

изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и 

специализираните пристанищни обекти, издадена от министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

разпорежданията, с които се обявява безопасно газене  в акваториите 

на пристанищата, се издават въз основа на актуални данни от 

измервания на дълбочините във всяка от зоните на акваторията на 

съответното пристанище. По-нататък в същата Наредба се 

регламентира, че измерванията на дълбочините се извършва 

ежегодно за всяко пристанище. Целта е да се гарантира безопасното 

използване на пристанището, безопасността на корабоплаването и да 

се привържат дълбочините към водоотчетната рейка на 

пристанището. 

Заснемането на пристанищни акватории, за разлика от 

заснемането на водните течения и водоемите, се извършва по 
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профили, успоредни на кейовите места. Гъстотата на снимачните 

профили е променлива – до местата за приставане те са през 5 m, като 

с отдалечаване към навигационния канал разстоянията между тях се 

увеличават до 20 m. На фиг.2.6 е представена хидрографска снимка 

на пристанище, като са показани точките по снимачните профили, 

техните дълбочини и получените от цифровия модел хоризонтали. 

 
Фиг.2.6 

Хидрографската снимка на дадено пристанище се извършва по 

начина, разгледан в т.2.3 - използва се плавателен съд, оборудван с 

GNSS приемник и ехолот, който се движи по снимачния профил и 

синхронно се определя положението на антената на излъчвателя 

(ехолот) и се измерват дълбочините с нанасяне на корекции заради 

скоростта на звука във водната среда (температура, соленост), 

потъване на антената и др. За откриване на навигационни опасности 

в акваторията е подходящо използването на хидролокатор или 

многолъчева система. 
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Скоростта на движение на плавателния съд по профила е 2

3 m/s, а честота на снемане на отчетите (определяне на положението 

и измерване на дълбочината) е 12 s. По време на снимката GNSS – 

приемника работи в режим RTK (Real Time Kinematic – кинематика 

в реално време) с използване на поправки, получени от националната 

мрежа от перманентни станции. Практически за всички пристанища 

е подсигурено покритие от перманентни станции, от които се 

получават диференциални поправки към направените GNSS - 

измервания. 

Освен хидрографската снимка на акваторията на 

пристанището, при необходимост от актуализация се заснемат 

сградите и съоръженията от пристанищния комплекс, като за целта 

се развива инженерно геодезическа мрежа по начините, разгледани 

в т.2.3.  Геодезическата снимка се извършва по полярния метод с 

тотална станция. Снимката може да се извърши и чрез GNSS – 

измервания в режим RTK, като в този случай не се налага 

създаването на инженерно-геодезическа мрежа. 

За извършената хидрографска снимка се изготвя и представя 

съответната документация в Изпълнителна агенция «Морска 

администрация» или в Изпълнителна агенция «Проучване и 

поддържане на р. Дунав». 

2.5 Генерални планове на пристанища 

Изработванто и изменението на генерални планове на 

пристанища е регламентирано в Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за 

обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и 

изменението на генералните планове на пристанищата за обществен 

транспорт, издадена от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. Съгласно чл.13, ал.3 от тази наредба, в обхвата 

на генералния план на пристанищния терминал освен територията на 

самия терминала се включват: 
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 Оперативната акватория на терминала, както и зоните за 

подхождане и маневриране; 

 Елементите на общата техническа инфраструктура на 

пристанището, които са функционално свързани с терминала. 

При разработването на проекта за генерален план на 

пристанище за обществен транспорт се включват следните части: 

 Опорно-сравнителен план – изготвя се като общ чертеж на 

цялото пристанище с показани: 

 Пристанищната акватория с отделните зони в нея и с 

навигационните условия и навигационното осигуряване във всяка от 

зоните; 

 Функционалното зониране съобразно технологичното и 

организационното обособяване на пристанищната територия; 

 Терените за терминали; 
 Общата техническа инфраструктура на пристанището; 
 Комуникационно-транспортната мрежа и другите 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на 

пристанищната територия. 

 Проект на план за регулация и застрояване - изработва се 

на основата на цифров модел на действащата кадастрална карта 

и/или специализирани карти, а до изработването и влизането в сила 

на кадастрална карта за съответната територия – на наличните 

кадастрални планове, плановете за земеразделяне и други планове, 

свързани с възстановяване правото на собственост върху земеделски 

земи и земи и гори от горския фонд. Планът за регулация и 

застрояване на пристанищната територия се изработва на отделни 

чертежи – план за регулация и план за застрояване в съответствие с 

изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове и в него се отразяват: 

 Вътрешните автомобилни пътища на пристанището и 

пътните подходи; 
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 Вътрешната железопътна мрежа на пристанището и 

железопътните подходи; 
 При необходимост се изработва проект – предложение 

за връзките на пристанището с републиканската пътна мрежа, 

републиканската железопътна мрежа и други мрежи на техническата 

инфраструктура; 
 Максималната височина на сградите, като за 

производствените и складовите сгради и съоръженията височината 

се определя в зависимост от технологичните изисквания 

 Проектът на парцеларен план на пристанищната 

акватория се изработва въз основа на цифровия модел на 

действащата кадастрална карта и/или специализирани карти и на 

актуална хидрографска карта (карта на дълбочините) 

 Разположението на съществуващите хидротехнически 

пристанищни съоръжения (стационарни и плаващи), включително 

съоръженията с брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни 

функции; 
 Външните линии на застрояване на предвидените за 

изграждане стационарни хидротехнически пристанищни 

съоръжения; 

 Линиите, ограничаващи зоната за разполагане на 

плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения; 

 Границите на пристанищната акватория и на зоните в 

нея – оперативна акватория, зона за маневриране на корабите и зона 

за подхождане; 

 Навигационното осигуряване на пристанищната 

акватория. 

Изработването на парцеларния план се извършва съгласно 

Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 

схеми и планове.  

На фиг.2.7 е показан генералният план на пристанище Лом. 
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Фиг.2.7 

2.6 Инженерно-геодезически работи при корекции на реки 

Инженерно-геодезическите работи при корекции на реки се 

свеждат основно до изработване на топографска основа в цифров 

вид, върху която се извършва проектирането, до обезпечаване на 

хидроложките проучвания, необходими за оразмеряването на 

речното корито и до трасиране на проектираната корекция. 

Топографската основа за проектирането се изработва в 

цифров вид чрез извършване на инженерно-геодезическа снимка, по 

фотограметричен метод, чрез лазерно сканиране и др. Могат да се 

използват съществуващи графични материали – топографски 

планове, едромащабни топографски карти (ЕТК) в М 1:5000, 

орофотопланове и топографки карти в M 1:10 000 или 1:25 000. 
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Районът, който се заснема трябва да обхваща цялата 

територия, върху която се извършва речното строителство, 

включително и попадащите в този участък притоци на определено 

разстояние нагоре по течението им. Особено внимание се обръща на 

съществуващите в този район съоръжения по реката и притоците ѝ – 

мостове, диги, язове, буни и др., които трябва да бъдат заснети и 

нанесени в цифровия модел със сравнително висока точност от 

порядъка на няколко сантиметра. Заснемат се всички подробности на 

речното корито и линията на най-високите води. Снимката се 

извършва, като се използват точките от крайбрежния полигон – 

фиг.2.1. 

Заедно с изработването на топографската основа се 

извършват необходимите хидрографски и хидрометрични 

проучвания (водосборна област, хидрографска снимка и 

изработване на профили, определяне на водни стоежи и 

оразмерителни водни количества, скорост и направление на водното 

течение и др.), за които се осигурява необходимото геодезическо 

обезпечаване, свързано главно с определянето на координати, 

височини и дълбочини, измерване на разстояния и наклони и др. 

Използват се различни геодезически инструменти и методи. 

Корекцията на определена река се извършва чрез изправяне и 

преместване на речното корито. Плановото и височинното 

проектиране на корекцията се извършва върху топографската основа 

в цифров вид по начините, разгледани в т.2.8 за проектиране на 

линейни съоръжения. На фиг.2.8 е показан проект за корекция на 

река «Дреновска» в участъка на пресичане с автомагистрала 

«Струма» около километър 359+100. Показано е плановото и 

височинното разположение на елементите на корекцията (новото 

речно корито) и са дадени координатите на точките от оста. Поради 

малкия размер и с оглед на по-добрата читаемост на чертежа не са 

показани проектните размери (ширини) на отделните учатъци на 

корекцията и на пресичащите съоръжения, които по принцип 

задължитено трябва да присъстват в техническия проект. С 
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щриховка в светлосив цвят е показан контурът на старото речно 

корито. 

След пикетирането на точките от оста те се трасират по 

начините, разгледани в т.5.1, като се използва създадената 

инженерно-геодезическа мрежа (крайбрежният полигон – фиг.2.1). 

Височините на точките от оста се определят чрез геометрична 

нивелация, като се използват близко разположени нивелачни репери 

или котите на точките от крайбрежния полигон. Подходящо е 

трасирането на точките от оста и определянето на техните височини 

да се извърши чрез GNSS измервания в режим RTK (Real Time 

Kinematic). Изработват се теренни напречни профили, върху които 

се проектират напречните профили на коригираното речно корито. 

След това се трасират в планово и височинно отношение отделните 

елементи на корекцията, за да се обезпечи тяхното построяване. 

Трасирането на тези елементи се свежда до трасиране на точки, 

линии и равнини, както е изложено в пета глава. Освен това, при 

изграждането на елементите на корекцията се извършва непрекъснат 

геодезически контрол (текуща изпълнителна снимка), а след 

построяването на обекта – окончателна изпълнителна снимка. 

2.7 Инженерно-геодезически работи при управление на 

риска от наводнения 

Дейностите по управление на риска от наводнения се 

реализират в съответствие с «Европейска директива за управление 

на риска от наводнения 2007/60/ЕС (Директива за наводненията)», 

«Закон за водите»  и «Методика за оценка на заплахата и риска от 

наводнения, съгласно Директива 2007/60/ЕС», разработена от 

НИМХ и приета от МОСВ през април 2013 г. Предвижда се 

изготвяне на планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) 

за всеки район на басейново управление. На първия етап от 

разработването на ПУРН се извършва предварителна оценка на 

риска от наводнения. За целта се изготвят специализирани карти в 

цифров вид на районите от съответните басейнови управления с 
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границите на водосборните области (речните басейни), 

топографията и предназначението на земята. Върху картите се 

изобразяват  характерни особености – хидрографска мрежа (главна 

река и нейните притоци, естествени езера, изкуствени водоеми, 

включително ретензионните низини като естествени водозадържащи 

повърхности и др.), разположение на населените места, райони на 

стопанска дейност и дългосрочно благоустройство, обекти на 

културно-историческото наследство и т.н.  

Събира се информация за хидрографските характеристики на 

речната мрежа (дължина, площ, форма, средна наморска височина и 

др.), хидроложки и геоморфоложки характеристики, информационна 

обезпеченост (метеорологични, дъждомерни и хидрометрични 

станции, пунктове от опорната хидрогеоложка мрежа, пунктове за 

наблюдение на нивото на езерата и нивото на Черно море), 

антропогенни фактори и информация за минали наводнения. За 

редица населени места съществуват карти на минали наводнения, от 

които директно се виждат границите на застрашените от наводнения 

територии. Тези карти се съхраняват в Главна дирекция «Пожарна 

безопасност и защита на населението» на хартиен носител. 

Препоръчва се привеждането им в цифров вид чрез сканиране и 

георефериране (привеждане в геодезическа координатна система). 

Също така информация за минали наводнения може да се получи от 

сателитни снимки. 

Като краен резултат от предварителната оценка на риска от 

наводнения се определят районите със значителен потенциален риск 

от наводнения (РЗПРН) за територията на басейновите управления. 

При предварителната оценка се извършват геодезически 

работи, свързани основно с определяне на координати и коти 

(привързване в геодезическа координатна и височинна система), 

отчитане на дължини, изчисляване на площи, създаване или 

актуализиране на топографска основа в цифров вид, сканиране и 
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георефериране на съществуващи картографски материали, 

изработване на специализирани карти и др. 

За да се направи същинската оценка на потенциалния риск 

от наводнения за даден район се създава тримерен (3D) цифров 

модел на територията. Източниците на данни за цифровия модел 

могат да бъдат класифицирани по следния начин: 

 Топографски карти в мащаб 1:5000, 1:10000 и 1:25000 – 

те обикновено са на хартиен носител. За да се получи цифровият 

модел, картните листове трябва да бъдат сканирани и геореферирани 

(изображението да бъде приведено в геодезическа координатна 

система). След това картното съдържание се дискретизира и 

представя чрез определен брой графични обекти – точки, линии и 

полигони (затворени контури) – този процес се нарича 

«векторизиране» на сканираното изображение. На точките и 

линиите, представящи хоризонталите от картата, се задават 

надморски височини, отчетени от изходните картни листове. 

Останалите линии и полигони представят характерни ситуационни и 

теренни особености – граници на населени места, промишлени 

предприятия и други производствени обекти, пътища, хидрография, 

дерета, оврази и т.н. 

 

Фиг.2.9 

Следва създаването на теренна повърхнина, като се 

използват точките от модела с известни координати и коти. 

Теренната повърхнина се представя чрез мрежа от непокриващи се 
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триъгълници (нерегулярен модел на релефа – фиг.6.2) или чрез 

квадратна мрежа (грид) с определена дължина на страните на 

квадратите – случай на регулярен цифров модел на релефа. Всички 

тези процедури по създаването на цифровия модел на територията се 

реализират със средствата на използваната софтуерна среда. На 

фиг.2.9 е показана едромащабна топографска карта (ЕТК) и 

съответния цифров модел, създаден от нея; 

 Аерофотоснимки и спътникови изображения – 

пространственият цифров модел се получава чрез прилагане на 

цифрови фотограметрични технологии за картиране на растерни 

изображения (цифрови стереоплотери); 

 Лазерно сканиране (Light Detecting and Ranging – LiDAR) 

– обработката на измерванията и получаването на цифровия модел 

се извършва със специализиран софтуер. 

Когато заливаемите площи при наводненията се определят с 

хидравлични изчисления, като входни величини са необходими 

данни за водните количества по изследваното поречие. За да се 

извършат хидравличните изчисления са необходими оразмерителни 

водни количества с определена обезпеченост, напр. с обезпеченост 

1%  1%Q , респективно един път на сто години  100Q . За целта се 

използват различни статистически методи, като изчисленията се 

основават на определените годишни максимални водни количества 

при хидрометричните станции. Извършва се хидравлично 

моделиране, като се прилагат математически модели, базиращи се на 

основните уравнения на хидравликата в открити течения. Създават 

се еднодименсионни (1D) или двудименсионни (2D) модели и в 

резултат се извежда връзката между воден стоеж и водно количество 

в избрани напречни профили по протежението на реката. 

Към създадения пространствен цифров модел на територията 

се добавя една повърхнина, дефинирана от котите на точките от 

водната повърхност за отделните профили. Тези коти се изчисляват 

от водните стоежи на профилите, получени от хидравличния модел. 
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От съвместяването на теренната повърхнина и повърхнината на 

водните нива се получава карта на залетите територии – фиг.2.10. Тя 

дава ясна представа за областта и дълбочината на заливане. 

 

Фиг.2.10 

Границата (контурът) на залятата площ се определя от 

линията на пресичане на двете повърхнини. Дълбочината на 

заливане в определена в планово отношение точка от модела се 

изчислява като разлика на височините на тази точка върху едната и 

върху другата повърхнина. 

Съгласно чл.146е от «Закона за водите» картите на райони 

под заплаха от наводнения обхващат зони, които могат да бъдат 

наводнени при: 

 Наводнения с малка вероятност за настъпване, като 

вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 

1000 години, както и при непредвидими събития; 

 Наводнения със средна вероятност за настъпване, като 

вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 

100 години; 
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 Наводнения с висока вероятност за настъпване, като 

вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 

20 години. 

За тези нива на обезпеченост се изчисляват оразмерителните 

водни количества и се изработват съответните карти. 

2.8 Инженерно-геодезически работи при проучване и 

проектиране на линейни съоръжения 

2.8.1 Общи сведения за линейните съоръжения 

Линейните съоръжения са инженерни обекти, чиято дължина 

многократно превишава тяхната широчина – шосета, железопътни 

линии, тунели, канали, електропроводи, мостове, язовирни стени и 

др. Ивицата от местността, върху която се построява линейното 

съоръжение, се нарича трасе. Всяко трасе се характеризира със 

своята надлъжна ос, която в планово отношение съвпада с оста на 

линейното съоръжение. 

Оста на линейното съоръжение представлява пространствена 

линия, която в общия случай е съставена от праволинейни и 

криволинейни участъци. Проекцията на оста на линейното 

съоръжение върху една хоризонтална равнина се нарича ос в план, а 

проекцията върху вертикална равнина се нарича ос в профил. 

При някои видове линейни съоръжения правите участъци от 

плановата ос и оста в профил се свързват помежду си директно, без 

криволинейни участъци, и тяхната ос представлява една начупена 

пространствена линия. Такива съоръжения са каналите, 

водопроводите, колекторите, електропроводите и др. При други 

видове линейни съоръжения, основно транспортни, правите 

участъци от оста в план се съчетават с хоризонтални криви, а от оста 

в профил – с вертикални криви. При транспортните съоръжения от 

по-нисък клас хоризонталните криви представляват дъги от 

окръжности с постоянен радиус и се наричат «кръгови криви». При 
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транспортни съоръжения от по-висок клас (скоростни градски 

магистрали, автомагистрали и други пътища от републиканската 

пътна мрежа, железопътни линии и т.н.) между правите участъци и 

хоризонталните кръгови криви се вместват т.нар. «преходни криви», 

които могат да бъдат части от клотоида, кубична парабола и др. в 

зависимост от избора на проектанта. Радиусът ρ на преходната крива 

се променя от   в точката на свързване с правия участък до R в 

точката на свързване с кръговата крива, където R е радиусът на 

кръговата крива – фиг.2.11. 

 

Фиг.2.11 

Преходните криви се използват, за да се осъществи плавен 

преход на превозното средство от праволинейния участък към 

кръговата крива с постоянен радиус при навлизане във виража и 

също така плавен преход от кръговата крива към праволинейния 

участък при излизане от виража. 

Всяко линейно съоръжение се характеризира с определени 

планови и височинни параметри: 

 Планови параметри – брой на хоризонталните кръгови 

криви и големините на техните радиуси, дължини на преходните и 

кръговите криви, брой и дължини на правите участъци, коефициент 
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на удължаване на трасето, разстояние между пикетните точки, 

широчина на линейния обект и др. 

 Височинни параметри – брой на вертикалните криви и 

големините на техните радиуси, надлъжни наклони на правите 

участъци, разстояния между вертикалните криви и др. 

2.8.2 Предварителни (прединвестиционни) проучвания  

Проучването и проектирането на едно линейно съоръжение се 

извършва на основата на задание, в което се указват началната и 

крайната точка, както и задължителните точки, през които трябва да 

премине трасето (населени места, промишлени предприятия и др.). 

Уточняват се изискванията към проектирането съгласно 

действащата нормативна уредба – минимални радиуси на 

хоризонталните и вертикалните криви, минимален и максимален 

наклон на правите участъци, максимална скорост на движение по 

обекта и др. 

Инженерно-геодезическите проучвания при изграждане на 

линейни съоръжения в неурбанизирани територии (транспортни, 

хидротехнически и други обекти) включват изработване на 

топографска основа в цифров вид или актуализиране на 

съществуващи топографски карти в мащаби 1:5000, 1:10000 или 

1:25000 и оцифряването им. Върху топографската основа, преди 

изработването на идейния проект, се проектира в няколко варианта 

трасето на линейния обект, като се нанася неговата надлъжна ос. За 

всеки вариант се изработва опростен (приблизителен) надлъжен 

профил по данни, отчетени от топографската карта, проектира се 

оста в профил, изчисляват се приблизителни обеми на земните 

работи (изкопи и насипи) и се прави предварителна стойностна 

сметка. Сравняват се вариантите и се избира оптималното трасе, на 

базата на което се изработва самият идеен проект. 

Инженерно-геодезическото проучване при съставянето на 

техническия проект на линейното съоръжение, предвидено за 
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изграждане в неурбанизирани територии, се извършва съгласно 

приетия идеен проект. Заснема се ивицата от местността, в която 

попада трасето и се изработва цифров топографски план в мащаб 

1:2000 или 1:5000. Върху него в няколко варианта се разработва 

техническият проект, като се нанася плановата ос на линейното 

съоръжение. Изработват се надлъжен и напречни профили на терена, 

проектира се оста в профил, изчисляват се обеми на земните работи 

(изкопи и насипи) и се съставя стойностна сметка. Избира се най-

подходящият вариант, прави се пикетаж и трасиране на оста в план 

върху терена. Височините на пикетните точки и на главните точки от 

кривите се определят чрез геометрична нивелация и се изработва 

окончателен надлъжен и напречни профили на терена. Заснемат се в 

едър мащаб (1:500 или 1:1000) характерни участъци от трасето, 

където ще се строят допълнителни съоръжения или където има 

съществуващи такива. 

Инженерно-геодезическите проучвания при изграждането на 

линейни съоръжения в урбанизирани територии (водопроводни, 

канализационни, електроразпределителни и др. мрежи) се извършват 

основно за заснемане и изобразяване на релефа, на характерни 

ситуационни особености и съществуващи мрежи на техническата 

инфраструктура в териториите, където се извършва проектирането и 

строителството. 

2.8.3 Инженерно-геодезически работи при проектиране на 

линейни съоръжения 

Проектирането на линейни съоръжения съгласно Наредба №4 

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти се извършва 

на три фази – идеен поект, технически проект и работен проект. За 

по-малки обекти се разработва само технически и работен проект. 

 Инженерно-геодезически работи при проектиране на 

линейни съоръжения в неурбанизирани територии 

Проектирането на линейни съоръжения в неурбанизираните 

територии на фаза «идеен проект» започва с изработване на няколко 
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варианта на трасето съгласно изложението в т.2.8.2, като се използва 

създадената или актуализирана топографска основа в цифров вид. За 

всеки вариант се извършват описаните в същата точка 

предварителни (прединвестиционни) проучвания и се прави избор на 

най-подходящия от тях. Изборът на трасетата за отделните варианти 

трябва да се съобрази със собствеността върху недвижимите имоти, 

респ. с картата на възстановената собственост (КВС) и други 

съществуващи специализирани карти на неурбанизираните 

територии, както и с другите съществуващи линейни съоръжения в 

района на строителството.  

Проектирането на оста в план при изработването на 

техническия проект започва с нанасяне върху цифровата 

топографска основа на крайните точки А и В на трасето, както и на 

задължителните междинни точки I и II, през които то трябва да 

премине – фиг.2.12. 

 
Фиг.2.12 

Проектантът избира допълнителните точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 с 

оглед да се избегне пресичането на отделни обекти (населени места, 

промишлени предприятия, горски масиви, обекти на културно-

историческото наследство и т.н.), както и различни препятствия 
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(върхове, блата, свлачища, пропасти и др.). Допълнителните точки 

се избират така, че трасето да пресича съществуващите линейни 

съоръжения и препятствията, които не могат да бъдат избегнати 

(реки, дерета и др.) приблизително под прав ъгъл. Началната и 

крайната точка А и В на оста в план, задължителните точки I и II и 

допълнителните точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 формират т. нар. «въздушно 

трасе» - А, 1, I, 2, 3, 4, II, 5, 6, B на фиг.2.12. 

В криволинейните участъци, 

вместени в чупките на въздушното трасе, 

трябва да се отчита къде точно ще премине 

плановата ос, за да се избегнат отделните 

препятствия. За целта трябва да се изчисли 

по форм.5.21 бисектрисата b на 

хоризонталната кръгова крива за 

съответния криволинеен участък, както е 

показано на фиг.2.13. 

Върху отделните отсечки от 

въздушното трасе се отбелязват точките, където има рязка смяна на 

наклона на терена. Отчитат се височините на тези точки и се 

измерват хоризонталните разстояния между тях. За всяка двойка 

съседни точки се определя наклона на местността Mi  по формулата: 

(2.2) i ,i 1

M

i ,i 1

h
i

S





   

Ако преобладаващата част от изчислените по форм.(2.2) 

наклони на отделните сегменти от въздушното трасе са по-малки от 

зададения максимално допустим за съоръжението проектен наклон 
max

прi , т.е. 
max

M прi i , извършва се проектиране на оста в план в 

равнинна местност чрез т. нар. «свободен ход» - оста на линейното 

съоръжение следва въздушното трасе. Възможно е да се извърши 

уточняване на трасето чрез малки изменения спрямо приетия 

вариант за техническия проект. За целта се изработва надлъжен 
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профил на въздушното трасе по данни от топографската основа в 

цифров вид. Върху него се проектира оста в профил (оста във 

височинно отношение). На основата на този профил се определят 

местата, където е целесъобразно плановата ос да се измести в една 

или в друга посока спрямо съществуващия проект, за да се приближи 

по-плътно до терена и да се намали обемът на земните работи 

(изкопи и насипи). Уточнява се плановото положение на оста, 

изработва се нов надлъжен профил и ако е необходимо, се прави още 

едно уточняване. Така се определя окончателното положение на 

всички основни точки (върхове) от плановата ос и получената 

начупена линия се нарича «полигон на линейния обект». 

Когато наклонът между съседните точки от въздушното трасе 

е по-голям от максимално допустимия проектен наклон, се извършва 

проектиране на оста в план в планинска местност чрез т. нар. 

«принудителен ход» - участъците от линейния обект, в които 

наклонът на местността е прекалено голям (
max

M прi i ) се проектират 

с наклон, равен на максимално допустимия проектен наклон 
max

прi . За 

целта се прави «развитие на оста» чрез увеличаване на 

разстоянието между всеки две съседни точки i  и  i 1 , определящи 

отделен участък с недопустимо голям наклон, докато наклонът 

между тези две точки се намали и стане равен на максимално 

допустимия проектен наклон 
max

прi . Следователно принудителният 

ход представлява удължаване на трасето на линейния обект. 

В зависимост от конкретните теренни условия удължаването 

на трасето може да се извърши чрез S-образни форми, чрез 

серпентини или възли (на две нива). При показаната на фиг.2.14 S-

образна форма се извършва сравнително малко удължаване на 

трасето между крайните точки на участъка АВ , като оста в план 

вместо през двата върха (плътната линия) се проектира да премине 

приблизително успоредно на хоризонталите (пунктирната линия), 

като по този начин значително се намалява наклонът. При другите 



 

46 
 

два случая (серпентина и възел на две нива) се постига по-голямо 

удължаване на трасето. 

 

Фиг.2.14 

При развитието на оста чрез принудителен ход трябва да се 

спазват следните изисквания: 

- Оста в план се проектира с максимално допустимия 

проектен наклон 
max

прi , като по този начин се получава линия на 

нулеви земни работи. Наклонът се намалява само в отделни участъци 

от трасето, посочени в заданието или където наклонът на местността 

е по-малък от максимално допустимия проектен наклон 
max

прi ; 

- Направлението на оста в план в различните участъци се 

подбира така, че да се изпълняват поставените в заданието условия 

за радиусите на хоризонталните криви, дължините на правите 

участъци, удължаването на трасето и т.н. 
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- Трябва да се избягват излишните качвания и слизания, както 

и пресичането на различни препятствия (мочурища, свлачища и др.). 

Когато не може да се избегне, пресичането на препятствията да се 

извършва под приблизително прав ъгъл. 

- Пресичането на други съществуващи линейни съоръжения и 

ситуационни обекти (шосета, железопътни линии, реки, канали и др.) 

да се извършва под прав ъгъл. 

Проектирането на оста в план чрез принудителен ход се 

свежда до проектиране на линия със зададен наклон върху карта, 

като се следва направлението на въздушното трасе. Зададеният 

наклон на проектираната линия е максимално допустимият проектен 

наклон 
max

прi . Изчислява се заложението mind  между два съседни 

хоризонтала от цифровата топографска карта, което съответства на 

зададения наклон 
max

прi  и на височината на сечението h (разликата във 

височините на тези два хоризонтала): 

(2.3) min max

пр

h
d

i
   

 

Фиг.2.15 
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Проектирането на линията със зададен наклон започва от 

крайната точка А на участъка АВ , която за по-голяма простота при 

обясненията е приета да лежи на хоризонтал с кръгла стойност на 

височината. Изчертава се дъга от окръжност с център в т.А и радиус 

mind  (изчисленото по форм.2.3 заложение) така, че тази дъга да 

пресича следващия хоризонтал по направление приблизително към 

крайната т.В от проектирания участък. Получава се т.1 от линията – 

фиг.2.15. След това се изчертава нова дъга от окръжност с център в 

т.1 и радиус 
mind . От пресичането на тази дъга със следващия 

хоризонтал се получава т.2 от линията със зададен наклон и т.н., 

докато се достигне в непосредствена близост до крайната т.В от 

проектирания участък. При пресичането на дерета и реки не се 

достига до най-ниската точка, а с подходяща дължина d’ се засича 

едноименният хоризонтал от другата страна (другия бряг) по такъв 

начин, че препятствието да се пресича под прав ъгъл. 

В участъците, където разстоянието между хоризонталите е 

по-голямо от 
mind , т.е. наклонът на местността е по-малък от 

максимално допустимия проектен наклон  max

M прi i , точките по 

хоризонталите се избират произволно в необходимото направление. 

По описания начин при проектирането на линия със зададен 

наклон върху топографската основа в цифров вид се получава т. нар. 

«теоретично трасе», определено от точките А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, В. 

Проектираната линия е с нулеви земни работи, т.е. по нейното 

протежение няма да се извършат изкопи и насипи, но тя е силно 

начупена и поради това е практически неизползваема. Теоретичното 

трасе се генерализира, като върху него се проектират участъци с по-

голяма дължина посредством точките I, II и III, показани на фиг.2.15. 

Получава се полигонът на линейния обект, който е с малък брой 

чупки и с по-дълги прави участъци. При генерализирането на 

теоретичното трасе се спазват следните изисквания: 
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- Полигонът на линейния обект трябва да преминава 

възможно най-близко до теоретичното трасе, за да се получи 

минимален обем на земните работи (изкопи и насипи); 

- Правите участъци трябва да бъдат възможно най-дълги; 

- Върховите ъгли при чупките да бъдат възможно най-близки 

до g200 , т.е. полигонът на линейния обект да бъде изпънат. 

След уточняването на полигона на линейния обект се 

извършва пикетиране на трасето чрез определяне на подробни 

точки от оста в план през зададено разстояние d. Обикновено 

пикетното разстояние е с кръгла стойност – 10, 20, 40 m и е еднакво 

за правите и криволинейните участъци. Понякога пикетните точки в 

кривите се определят през два пъти по-малко разстояние спрямо това 

на правите участъци. Пикетирането се извършва, като се започне от 

началната точка на трасето и се отбелязват подробните (пикетните) 

точки последователно по правите и криволинейните участъци през 

приетото пикетно разстояние d. Към пикетажа се включват главните 

точки на кръговите и преходните криви (ако са проектирани такива) 

– начало и край на преходните криви, начало, среда и край на 

кръговите криви. 

Към пикетните точки се добавят и други характерни точки 

от местността, например пресечните точки на оста с различни 

препятствия или с други съществуващи линейни съоръжения, както 

и точките, където терена рязко сменя наклона си. Пикетираното 

трасе се оформя и изчертава върху топографската основа, като се 

записват номерата на пикетните точки. Точките, които са на кратни 

на 100 m разстояния от началото («хектометричните» точки) се 

отбелязват с подходящи знаци.  

На фиг.2.16 е показан пикетаж на част от пътно трасе. 

Проектирани са два прави участъка, свързани с криволинеен 

участък, който се състои от две преходни криви с вместена между 
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тях кръгова крива. Прието е пикетно разстояние d=20 m за правите и 

за криволинейния участък. 

 

Фиг.2.16 

Пикетирането започва от началната т.А на оста в план. В 

първия прав участък са отбелязани две пикетни точки с номера 1 и 2, 
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които се намират на разстояния съответно 20 т и 40 т от началото 

на трасето. Правият участък завършва в точка, означена с НПК – 

начало на преходна крива, която в общия случай не е на кръгло 

разстояние от началната точка А. Отбелязана е с перпендикулярна на 

оста линия и е записано разстоянието от началото. Вътре в 

преходната крива е означена пикетната точка 3, която е на 

разстояние 60 т от началото на оста. Следващата точка е НК – край 

на преходната крива, която съвпада с начало на кръговата крива. 

Тази точка също не е на кръгло разстояние от началото на трасето. В 

първата половина на кръговата крива са означени пикетните точки 4 

и 5 на разстояния съответно 80 т и 100 т от началото на трасето. 

Точка 5 е «хектометрична» точка и затова е отбелязана с 

перпендикулярна на оста линия и е записано разстоянието 

(хектометражът) от началото. Следва точката СК – среда на 

кръговата крива, пикетните точки 6 и 7, точката КК – край на 

кръговата крива, която съвпада с началото на втората преходна крива 

и т.н. 

Координирането на точките от плановата ос на линейния 

обект се извършва, като се отчитат координатите на обозначените на 

проекта пикетни точки и главните точки на кривите. Използват се 

системните функции на софтуерната среда, в която се разработва 

проектът. Координатите се отчитат в приетата за обекта координатна 

система (държавна или локална), в която се разработва и цифровия 

модел на проекта (проектния генерален план). Съставя се 

координатен регистър, в който се записват координатите на 

подлежащите на трасиране пикетни (подробни) точки и се изработва 

чертеж на пикетажа в подходящ мащаб. 

Ако проектът не е в цифров вид (разработен е върху 

топографска основа на хартиен носител), координатите на пикетните 

точки се изчисляват поотделно за  правите и криволинейните 

участъци. Първоначално се определят проектните координати на 

върховете на полигона на линейния обект чрез графично отчитане от 
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топографската карта. След това се изчислява посочният ъгъл 
MN   

между върховете M и N на полигона по формулата за втора основна 

задача: 

(2.4) N M MN
MN

N M MN

y y y
arctg

x x x







 


  

Координатите на пикетните точки от правия участък между 

върховете M и N на полигона на линейния обект, показани на 

фиг.2.17 се изчисляват по формулите за първа основна задача: 

(2.5) 

1 M MN

1 M MN

2 M MN

2 M MN

3 M MN

3 M MN

x x d cos

y y d sin

x x 2d cos

y y 2d sin

x x 3d cos

y y 3d sin













 

 

 

 

 

 

  

Пресмятат се посочните 

ъгли NM  и NP  по 

формулите: 

(2.6) 

g

NM MN

P N
NP

P N

200

y y
arc tg

x x

 



 






  

Изчислява се върховият 

ъгъл β за кръговата крива, 

вместена при върха М (за 

опростяване не са вместени 

преходни криви в 

криволинейния участък): 

(2.7) NM NP     

С получения върхов ъгъл β и приетия (зададен) радиус R се 

изчисляват останалите елементи на кръговата крива – централният 
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ъгъл α, дължината на тангентите t, бисектрисата b и дължината на 

дъгата D по форм.(5.21). От тези величини се изчисляват 

трасировъчни елементи за главните точки НК (начало кръгова 

крива), СК (среда кръгова крива) и КК (край кръгова крива), като СК 

се трасира в локална координатна система с полярни или 

ортогонални координати. 

За да се избегнат грешките при отчитането на графични данни 

от проекта на хартиен носител, възможно е да се въведе локален 

пикетаж за подробните точки от кръговата крива, като първата 

подробна точка с номер 5 е на пикетно разстояние d по дъгата от НК 

(начало кръгова крива), втората подробна точка с номер 6 е на 

пикетно разстояние 2d от НК, третата точка с номер 7 – на пикетно 

разстояние 3d и т.н. Координатите на подробните точки от кръговите 

криви (полярни или ортогонални) се определят в локална 

координатна система по някой от начините, разгледани в т.5.4.3. 

Координирането на пикетните точки от следващия прав 

участък между върховете N и P от полигона на линейния обект 

(фиг.2.17) се извършва по подобен начин, както при координирането 

на пикетните точки от първия прав участък. Използват се формулите 

за първа основна задача: 

(2.8) 

9 N N 9 NP

9 N N 9 NP

10 N N 10 NP

10 N N 10 NP

x x S cos

y y S sin

x x S cos

y y S sin









 

 

 

 

  

След трасирането на пикетните точки и главните точки на 

кривите се извършва геометрична нивелация с междинни точки и се 

определят височините на всички точки от оста на линейния обект. 

Използват се дадените репери от създадената за обекта височинна 

инженерно-геодезическа мрежа. 

Към окончателния технически проект на линейния обект в 

неурбанизирани територии се изработва парцеларен план, съгласно 
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който се извършва отчуждаване и/или се ограничава правото на 

ползване на поземлените имоти. Кратки сведения за парцеларните 

планове са дадени в т.II.1 от приложение II. 

Проектирането на оста в профил при техническия проект 

започва с изработването на теренен надлъжен профил по 

протежение на оста на линейния обект. Използват се определените с 

геометрична нивелация височини на пикетните точки и на главните 

точки от кривите. 

 
Фиг.2.18 

На фиг.2.18 е показан част от надлъжен профил на линеен 

обект. Профилът се изработва в подходящ мащаб за дължините и 
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височините – за същия профил мащабът за дължините е 
LM 1: 2000  

и мащабът за височините е 
HM 1: 200 . Обикновено мащабът за 

височините се избира десет пъти по-едър от мащаба за дължините. В 

избраните мащаби по хоризонталната ос се нанасят разстоянията 

между точките, а по вертикалната ос – техните височини, 

редуцирани с избрана кръгла стойност, по-малка от най-малката кота 

на точка от профила. Нанесените точки се свързват и се получава 

начупена линия, която представлява сечението на една вертикална 

повърхнина, преминаваща през всички точки от профила, със 

земната повърхност. 

Под теренната линия и нанесените в избраните мащаби точки 

се изчертава и оформя таблица, наречена «скара на профила». В нея 

се записват в съответствие с нанесените мащабно хоризонтални 

разстояния следните данни: 

- Теренни коти – на третия ред; 

- Разстояния между точките – на четвъртия ред; 

- Километраж (разстояния от началото) – на петия ред; 

- Елементи на полигона и кривите, като се изобразяват 

правите и криволинейните участъци и се записва дължината на 

правите участъци и данни за кривите (радиус и дължина на кръговата 

крива за съответния участък, параметри на входящата и изходящата 

преходна крива) – шести ред; 

- Номера на точките – седми ред. 

Върху изчертания теренен надлъжен профил се проектира 

оста в профил (нивелетата) на линейния обект – фиг.2.18. В някои 

случаи в зависимост от вида на обекта (предимно при транспортните 

съоръжения) в чупките на нивелетата се вместват вертикални криви. 

Спазват се изискванията за минимален и максимален допустим 

наклон на оста, минимално допустими радиуси на вертикалните 

криви и минимално допустими дължина на правите участъци между 

вертикалните криви. Освен това се спазват следните изисквания: 
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- Оста в план (нивелетата) да бъде възможно най-близко до 

терена, за да се избегнат големи изкопи и насипи; 

- Да се предвижда по-малък брой вертикални криви; 

- Да се избягва съчетаването на вертикални и хоризонтални 

криви; 

- Надлъжният профил да се проектира така, че да се избягва 

строителството на големи и сложни съоръжения (мостове, тунели, 

естакади и др.) по линейния обект. 

В скарата на профила на първия ред се записват дължините и 

наклоните на отделните участъци от нивелетата, а на втория ред – 

проектните коти на точките.В горната част на профила се записват 

работните коти в сантиметри, получени като разлики между 

проектните и теренните коти на съответните точки. 

По протежение на трасето през определено разстояние се 

изработват напречни профили на известно разстояние наляво и 

надясно от оста на линейния обект. Точките от напречните профили 

се трасират в перпендикулярно на оста направление. Техните 

височини се определят чрез геометрична нивелация (нивелация с 

междинни точки) едновременно с нивелирането на точките от оста. 

Върху теренните напречни профили се проектират типови напречни 

профили, които са различни за различните видове линейни обекти.  

Напречните профили в комбинация с надлъжния профил се 

използват за изчисляване на обема на земните работи (изкопи и 

насипи) и за цялостното проектиране на линейния обект. 

Изработването на надлъжни и напречни профили обикновено се 

реализира със системните средства на различни софтуерни продукти 

(Autodesk Civil 3D, Pythagoras и т.н.). 

 Инженерно-геодезически работи при проектиране на 

линейни съоръжения в урбанизирани територии 

При проектирането на линейни съоръжения в урбанизирани 

територии не се прилагат разгледаните по-горе начини за полагане 

на оста чрез свободен ход или чрез развитие с принудителен ход. 
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Линейните съоръжения, които представляват елементи от мрежите 

на техническата инфраструктура на урбанизираната територия 

(водопроводни, канализационни, електроразпределителни мрежи и 

др.) се проектират по протежение на уличните отсечки, като се 

предвиждат съответните сградни отклонения. В тези случаи трасето 

на проектираните линейни обекти е определено от уличната мрежа и 

проектирането се свежда до разполагането на линейния обект в 

планово отношение на известно, нормативно зададено разстояние 

спрямо другите съществуващи подземни проводи и съоръжения по 

протежение на пътното платно или тротоарите и до определяне на 

дълбочината на полагане, ако е предвидено изграждане под земята. 

Проектирането се извършва върху подробния устройствен план или 

върху кадастралната карта (кадастралния план), ако няма ПУП. 

Обикновено осите в план на линейните съоръжения 

(водопроводни, канализационни, електроразпределителни и др. 

мрежи), изграждани в урбанизираните територии, се състоят от 

непосредствено свързани прави участъци. Криволинейни участъци 

се проектират за елементите на уличната мрежа, като за скоростните 

градски магистрали (улици I клас) задължително се предвижда 

съчетаване на кръговите криви с преходни криви от двете им страни. 

По възможност преходни криви се предвиждат при градски 

магистрали (улици II клас) и районни артерии (улици клас IIIA).   

Пикетирането на оста и координирането на пикетните точки 

се извършва по същия начин, както при проектирането на линейни 

обекти в неурбанизирани територии. След трасирането на пикетните 

точки и главните точки на кривите се извършва геометрична 

нивелация с междинни точки и се определят височините на всички 

точки от оста на линейния обект. Изработва се теренен надлъжен 

профил по протежение на оста на линейния обект – фиг.2.18. 

Използват се определените с геометрична нивелация височини на 

пикетните точки и на главните точки на кривите. 

Върху изчертания теренен надлъжен профил се проектира 

оста в профил (нивелетата) на линейния обект – фиг.2.18. При 
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уличната мрежа в чупките на нивелетата се вместват вертикални 

криви. Спазват се изискванията за минимален и максимален 

допустим наклон на оста, минимално допустими радиуси и дължини 

на правите участъци между вертикалните криви. 

 
Фиг.2.19 

На фиг.2.19 е показан част от проект (проектен генерален план) 

на язовирна стена и прилежащите ѝ линейни съоръжения.  
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3.1 Предмет и задачи на геодезическите трасировъчни 

работи 

Съвкупността от геодезическите работи при пренасянето на 

характерни точки, оси и равнини от проекта на една сграда или 

съоръжение върху местността се нарича геодезически трасировъчни 

работи (ГТР). Нарича се още геодезически работи по отлагане на 

проекта върху местността. ГТР са съставна част на почти всички 

строителни дейности. 

ГТР са противоположни на геодезическата снимка. При 

геодезическата снимка на основата на измервания, извършени на 

местността, се изработват планове и профили, а при трасирането по 

данни от трасировъчния план се намира положението на характерни 

точки и оси от обекта върху местността. Поради това в някои случаи 

трасирането се извършва по различни начини от начините за 

извършване на измерванията при геодезическата снимка, а точността 

е значително по-висока.  

Геометрична основа за трасирането на проекта върху 

местността са надлъжните и напречните строителни оси на обекта. 

Те биват главни, основни и допълнителни (подробни). Прието е 

надлъжните оси да се означават на проектния генерален план с 

главни букви, а напречните – с цифри, както е показано на фиг.3.1. 

Главните оси при линейните съоръжения са надлъжните им 

оси. При сградите главните оси са осите на симетрия (обикновено 

две взаимно перпендикулярни прави) или габаритните оси на 

външните стени. При телевизионни кули, комини, колони и др. 

главните оси са осите на симетрия на фундаментите. На фиг.3.1 са 
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показани главните оси на обекта Б Б  и 3 3 . Първата от тях (оста 

Б Б ) се трасира, като се използват точки от геодезическата 

трасировъчна мрежа с номера 117,118,119  и други, които не са 

показани на фигурата. Може да се трасира и спрямо трайно 

съществуващи местни предмети – масивни сграда, улични лампи, 

масивни огради и т.н. Втората главна ос на обекта (оста 3 3 ) се 

трасира спрямо първата главна ос, като се построява прав ъгъл в 

точката на пресичане. 

 

Основните оси са осите на най-важните конструктивни 

елементи, които са технологично свързани с главните оси и помежду 

си. Поради тези връзки се налага основните оси да бъдат трасирани 

с по-висока точност в сравнение с точността на трасиране на 

главните оси. 
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Допълнителните (подробните) оси се използват за 

трасиране на всички части и детайли от конструктивните елементи 

на сградите и съоръженията. 

Височините на равнини и точки от проекта се отнасят към 

една условна изходна повърхнина, наречена «изходен хоризонт» 

или «нулев хоризонт». При сградите изходният хоризонт съвпада с 

повърхността на чистия под на първия етаж. Строителните коти на 

точките над изходния хоризонт са положителни, а под него – 

отрицателни. За всяка сграда или съоръжение на изходния хоризонт 

съответства определена абсолютна кота, отбелязана в проекта. 

Геодезическите трасировъчни работи се извършват на три 

етапа. На първия етап се извършват основни планови и височинни 

ГТР, които се състоят в пренасянето върху територията на 

строителната площадка и стабилизирането на главните 

строителни оси и на абсолютната кота на изходния хоризонт. За 

целта се използва създадената предварително планова и височинна 

геодезическа трасировъчна мрежа. След това на основата на 

главните оси се трасират и стабилизират основните оси, като 

понякога за целта се налага създаване на локална трасировъчна 

мрежа. 

Данните за трасирането на главните оси се получават от 

проектния генерален план или от проекта на инженерния обект, 

представен в цифров вид или на хартиен носител. Чрез трасирането 

на главните оси се цели да се определи взаимното разположение на 

проектираните сгради и съоръжения, както и разположението им 

спрямо други съществуващи сгради и съоръжения. Ако отделните 

подобекти на целия инженерен обект не са в технологична връзка 

помежду си и с други съществуващи сгради и съоръжения, главните 

оси на всеки отделен подобект могат да се трасират, като се отчетат 

данни от проектния генерален план, напр. за отделна сграда могат да 

се отчетат координатите на пресечната точка на осите на симетрия 

(главните оси) и ориентация на една от тези оси. Останалите данни 
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за трасирането на главните оси на тази сграда се изчисляват 

аналитично, като се използват нейните проектни геометрични 

размери (дължини и ъгли). 

Когато сградите и съоръженията от целия обект са в 

технологична връзка помежду си и с други съществуващи обекти, 

трасирането на главните оси се извършва чрез аналитично изчислени 

трасировъчни данни, които са функционално обвързани и са 

получени от проектните геометрични размери на сградите и 

съоръженията и от параметрите на технологичните връзки. 

На втория етап се извършват подробни ГТР, при които на 

основата на стабилизираните главни и основни оси се трасират 

допълнителните (подробните) оси на отделните строителни блокове 

и конструктивни елементи на сградите и съоръженията, като 

същевременно се извършва планово и височинно трасиране на 

характерни точки и равнини от проекта. Подробното трасиране, 

определящо взаимното разположение на елементите, се извършва 

значително по-точно от трасирането на главните оси, чрез които се 

задава само общото разположение и ориентация на обекта върху 

територията на строителната площадка. Ако в общия случай 

главните оси се определят на местността със средна квадратна 

грешка 3 5cm  или по-голяма, основните и допълнителните оси се 

трасират с точност 3 5 mm  или по-точно. 

На третия етап се извършва трасиране на 

технологичните (монтажните) оси. След изграждането на 

фундаментите върху тях се трасират и стабилизират технологичните 

(монтажните) оси за установяване в проектно положение на 

технологичното оборудване. На този етап изискванията за точност са 

най-високи – технологичните оси трябва да бъдат трасирани със 

средна квадратна грешка 0.1 1mm . 

Вижда се, че точността на ИГР  се повишава от първия през 

втория към третия етап. 
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3.2 Геодезическа трасировъчна мрежа 

Геодезическата трасировъчна мрежа (ГТМ) се създава на 

територията на строителната площадка, където ще се извършват 

трасировъчните работи и представлява система от трайно 

стабилизирани по подходящ начин геодезически точки с известни 

координати и височини, определени чрез геодезически измервания. 

В зависимост от вида на тези измервания се различават планови и 

височинни ГТМ. При плановите ГТМ са определени координатите 

( x, y )  на точките от мрежата, а при височинните – техните коти H . 

Плановите ГТМ обикновено се създават под формата на 

микротриангулация, полигонометрични мрежи или отделни 

еднократни или многократни геодезически засечки. Когато при 

създаването им в тях участват поне две дадени точки с известни 

координати от вече съществуващи геодезически мрежи 

(триангулачни, полигонометични, осови и др.), ГТМ е включена и 

координатите на нейните нови точки се определят в координатната 

система на дадените точки – държавна или локална. На фиг.3.2 е 

показана ГТМ, развита под формата на микро-триангулация, при 

която дадените 

точки са 5  на брой 

– точките A,B,C,D  

и E , а новите точки 

са 6  на брой с 

номера 1,2,3,4,5  и 

6 . Трасировъчната 

мрежа се състои от 

триъгълници, като 

в тях са измерени 

ъглиte и дължините 

на страните. 

Триъгълниците обхващат показаните на фигурата обекти (сгради), 

които трябва да бъдат трасирани. 
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Понякога съгласно определени съображения новата ГТМ не 

се свързва с дадени точки от други съществуващи мрежи 

(триангулачни, полигонометрични, осови и др.) и се развива като 

самостоятелна, т.е. от фиг.3.2 отпадат дадените точки A, B, C, D  

и E . В този случай координатите на точките от мрежата се определят 

в локална (приета) координатна система. 

На фиг.3.3 е показана планова геодезическа трасировъчна 

мрежа, развита като полигонометрична мрежа, т.е. тя се състои от 

включени полигонометрични ходове, в които са измерени 

полигоновите ъгли 

и дължините на 

страните. Дадените 

точки са 5  на брой 

– точките A,B,C,D  

и E , а новите точки 

са 13  на брой – 

точките 1,2,3 ...13 . 

Полигоновите 

ходове са свързани 

помежду си и 

обхващат обектите, 

които трябва да 

бъдат трасирани. 

Височинните ГТМ се създават под формата на нивелачни 

мрежи, като превишенията между точките обикновено се измерват 

чрез геометрична нивелация. Когато мрежата е свързана с поне един 

даден репер с известна височина от друга съществуваща в района 

височинна мрежа, създаваната височинна ГТМ е включена. Котите 

на точките от мрежата се определят във височинната система на 

дадените репери (Черноморска, Балтийска, EVRS). Когато няма нито  

един даден репер с известна кота, приема се определена стойност за 

котата на един от новите репери в мрежата и височините на 

останалите репери се определят в локална (приета) височинна 
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система. На фиг.3.4 е 

показана включена 

височинна ГТМ с един 

даден репер R  и четири 

новоопределяеми репера 

1 2 3R ,R ,R  и 4R . 

Определянето на 

плановото и височинното 

положение на точките от 

геодезическата трасировъчна мрежа често се извършва, като се 

използват съвременните спътникови системи за позициониране 

(GNSS – Global Navigation Satellite System). 

ГТМ се разделя на външна и вътрешна. Външната 

геодезическа трасировъчна мрежа се създава върху строителната 

площадка извън проектираните сгради и съоръжения и се използва 

за трасиране на изкопите и фундаментите и всички останали ГТР до 

изходния хоризонт включително. Вътрешната геодезическа 

трасировъчна мрежа се създава вътре в сградите и съоръженията, 

като се включва във външната мрежа. Когато се използва за 

извършване на монтажните ГТР, за да се повиши точноста на точките 

от мрежата, често тя се създава като самостоятелна. 

След като се уточни видът на мрежата се пристъпва към избор 

на местата на новоопределяемите точки при спазване на следните 

изисквания: новите точки да бъдат на запазени от унищожаване 

места, да бъдат удобни за използване, да има видимост между тях. 

Уточнява се схемата за извършване на измерванията в съответствие 

с избрания метод за създаване на мрежата. След избора на местата 

на точките се проверява видимостта между тях, уточнява се какви 

измервания ще бъдат извършени (посоки, разстояния, зенитни ъгли, 

превишения) и се изработва схема на мрежата. Следва определяне на 

начините за стабилизиране и сигнализиране на точките от ГТМ и 

извършване на самото стабилизиране при спазване на следните 

условия: 
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 Знаците, с които ще се стабилизират новите точки, трябва 

да осигуряват в максимална степен тяхната устойчивост, за да не 

претърпяват хоризонтални и вертикални премествания в резултат на 

строителните и транспортните работи на обекта и други влияния; 

 Знаците трябва да бъдат здрави и трайни, за да се запазят 

достатъчно време от разрушаване; 

 Знаците да бъдат удобни за всекидневно използване. 

 
Фиг.3.5 

На фиг.3.5 са показани знаци за стабилизиране на точки от 

планова ГТМ върху асфалт, бетон, твърда скала, уличен бордюр, 

плочник и т.н. 

 
Фиг.3.6 

На фиг.3.6 са показани начини за стабилизиране на точки от 

планова ГТМ в мека почва. Стабилизирането се извършва чрез 

бетониране на някои от показаните по-горе знаци или чрез дървен 

кол при по-неточните мрежи. 
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На фиг.3.7 са показани знаци за стабилизиране на точки от 

височинна ГТМ. Първите два знака са «земни», т.е. предназначени 

са за стабилизиране на точки върху земната повърхност чрез 

бетониране. Третият знак е «стенен», т.е. предназначен е за 

стабилизиране на точки от височинна ГТМ върху стени на сгради. 

 

Фиг.3.7 

Съвременните средства за сигнализиране на точките от 

плановите ГТМ, наричани накратко «сигнали» обикновено 

представляват комбинация от визирна марка и отражателна призма, 

както е показано на фиг.3.8. 

   

Фиг.3.8 

Когато се извършват само ъглови измервания, като сигнали се 

използват визирни марки, показани на фиг.3.9. 
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Фиг.3.9 

Сигналите се поставят върху щокове, снабдени с проверени 

либели. Щокът заедно със сигнала се поставя във вертикално 

положение с помощта на кръгла либела и се фиксира на терена чрез 

тринога (трипод) или устройство, наречено «щипка» - фиг.3.10. При 

високоточни измервания сигналите се поставят върху триноги. 

            

Фиг.3.10 

   

Фиг.3.11 



 

69 
 

Центрирането и хоризонтирането на сигналите се извършва, 

като на мястото на сигнала върху главата (триножката) се поставя 

инструмент с оптически отвес или оптично центрирно устройство 

(оптичен центрир) – фиг.3.11. 

След стабилизирането и сигнализирането на точките от ГТМ 

се извършват измерванията в мрежата и тяхната обработка по 

Метода на най-малките квадрати. В резултат се получават 

окончателните кординати и коти на точките от ГТМ. 

3.3 Геодезическа строителна мрежа 

Характерна особеност на голяма част от инженерните обекти 

е правилната форма на сградите и съоръженията, които се разполагат 

така, че главните им оси заемат успоредно положение на главните 

оси A B  и C D  на целия обект, показани на фиг. 3.12. 

 

Фиг.3.12 

За по-удобно и лесно трасиране на сградите и съоръженията в 

някои случаи страните на геодезическата трасировъчна мрежа се 

проектират така, че да бъдат успоредни на главните оси на обекта. 

Това се постига чрез т.нар. геодезическа строителна мрежа 

(ГСМ). Тя представлява мрежа от квадрати или правоъгълници с 
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дължини на страните, не по-големи от 400 m . Най-често се 

проектира и създава ГСМ с дължина на страните 100 200 m , но при 

необходимост от извършване на високоточни ИГР страните на 

строителната мрежа могат да бъдат и по-къси, от порядъка на 10, 20  

или 50 m . 

След като се създаде, ГСМ се използва като основа за 

трасиране на главните оси на обекта, за трасиране на главните, 

основните и допълнителните оси на отделни негови части, както и за 

трасиране в планово отношение на характерни точки от сградите и 

съоръженията съгласно работните чертежи на проекта. Използва се 

още и като основа за извършване на текуща и окончателна 

изпълнителна снимка и за решаване задачите на вертикалното 

планиране. 

Проектирането на ГСМ се извършва върху проектния 

генерален план или проекта на обекта при спазване на следните 

изисквания: 

 ГСМ трябва да обхваща цялата територия на обекта, 

включително и територията за евентуално разширение; 

 Страните на ГСМ да бъдат успоредни на главните оси на 

обекта, като е най-добре някое от направленията на страните на ГСМ 

да съвпада с някоя от главните оси на обекта, както е показано на 

фиг.3.5; 

 Точките от ГСМ да се проектират на запазени от 

унищожаване и деформиране места, като след построяване на 

сградите и съоръженията да има видимост към най-малко три други 

точки от мрежата или към най-малко три по-далечни и трайно 

стабилизирани сигнала извън територията на обекта; 

 Разстоянията между точките от ГСМ да бъдат съобразени 

с размерите и разположението на сградите и съоръженията от 

проекта, както и с необходимата точност при извършването на ИГР. 

Всяка сграда или съоръжение трябва да бъде обхваната от един или 

няколко квадрати или правоъгълници от мрежата. 
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За да заеме инженерния обект своето проектно положение 

върху местността по отношение на съществуващите обекти е 

необходимо точките от ГСМ да бъдат трасирани. Трасирането на 

ГСМ се извършва в следната последователност: 

 Трасира се една от осите на строителната мрежа, която 

съвпада с главната ос на целия обект. Обикновено се трасира 

надлъжна ос по средата на обекта, напр. оста A B  от фиг.3.12; 

 По тази ос се трасират съответните разстояния и се 

получават точките по нея; 

 От получените точки с теодолит или тотална станция се 

издигат перпендикуляри и по тях се трасират приетите дължини на 

страните на квадратите или правоъгълниците; 

 Получените точки се стабилизират по подходящ начин. 

Трасирането на точки от обекта посредством ГСМ 

обикновено се извършва по ортогоналния метод. 

3.4 Обосновка на точността на геодезическите 

трасировъчни работи на основата на строителният допуск 

Изпълнението на ГТР с необходимата точност обезпечава 

правилното изграждане на инженерните обекти, както и сигурността 

и дълготрайността на тяхната експлоатация. Чрез спазване на 

изискванията за необходимата точност на трасирането се осигурява 

правилното разположение, геометрична форма и размери на 

сградите и съоръженията, както и свързването помежду им и с други 

съществуващи сгради, съоръжения и мрежи на техническата 

инфраструктура. Един от начините да се определи необходимата 

точност на ГТР е да се извърши обосновка на точността на основата 

на строителния допуск. 

Строителният допуск Δ е разликата между максимално и 

минимално допустимия размер на определен строителен елемент, 

напр. дължина на колона или греда, разстояние между центровете на 
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две колони, големина на луфта между колона и монтираната върху 

нея греда и т.н. – фиг.3.13. 

(3.1)                                    max minL L    

 

За различните видове строително-монтажни работи 

стойностите на строителния допуск се задават в съответните 

нормативни документи. Допустимото отклонение δ (допустимата 

грешка), показана на фиг.3.13 се определя по формулата: 

(3.2)                                            
2


   

От допустимата грешка δ може да се изведе средната 

квадратна грешка m, с която трябва да се определи размерът на 

съответния строителен елемент: 

(3.3)                                        m
t 2t

 
   

където t  представлява нормирана случайна величина, свързана с 

нормалното разпределение и приетата доверителна вероятност. За 

доверителна вероятност 0.955, 0.988   и 0.997  съответните 

стойности са t 2.0,2.5 и 3.0 . Когато средната квадратна грешка m 

е изчислена с определена стойност на t , това означава, че с 

вероятност   действителният размер на строителния елемент ще 

попадне в интервала 
пр прJ ( L t m, L t m)    , където 

прL  е 

проектният размер на този елемент. 
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Точността на строително-монтажните работи зависи от 

следните фактори: 

 Грешката на изработването на определен конструктивен 

елемент 
изрm  при монтажното строителство или грешката, с която е 

направен кофражът при монолитното строителство; 

 Грешката при монтажа на съответния конструктивен 

елемент мm ; 

 Грешките при извършване на ГТР, чието сумарно влияние 

е 
трm ; 

 Грешка от настъпилите деформации на построените части 

дефm . 

Като се вземе предвид, че изброените фактори, пораждащи 

съответните средни квадратни грешки са независими, сумарното им 

влияние върху изграждания или трасирания елемент е: 

(3.4)                  
2 2 2 2

изр м тр дефm m m m m      

Сумарната средна квадратна грешка m  се изчислява от 

строителния допуск Δ по форм.(3.3) съгласно приетата доверителна 

вероятност β. Ако се приложи принципът на равните влияния, 

могат да се определят отделните средни квадратни грешки от 

дясната страна на форм.(3.4): 

(3.5)                   изр м тр деф

m
m m m m

4

     

В случай, че един или повече от изброените по-горе фактори 

практически не оказва влияние върху сумарната грешка m , се 

премахват съответните средни квадратни грешки от дясната страна 

на форм.(3.4) и останалите средни квадратни грешки на значимите 

фактори ( n  на брой), оказващи влияние върху m  се определят,  като  

знаменателят в дясната част на форм.(3.5) става равен на n . 
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Например на основата на зададен строителен допуск се 

изчислява съгласно форм.(3.5) необходимата точност при 

трасирането (средната квадратна грешка 
трm ) на разстоянието 

1 2P PS  

между центровете т. 1P  и т. 2P  на две колони (фиг.3.14), за да се 

обезпечи монтирането на една греда върху тези колони. Тогава може 

да се определи точността на детайлните геодезически трасировъчни 

работи при трасирането на центровете на колоните и фиксирането на 

разстоянието между тях. 

 

Приема се, че точките 1P  и 2P  се трасират по полярния метод, 

разгледан в т.5.1.1. Използват се две изходни точки от 

геодезическата трасировъчна мрежа – т. A  като трасировъчна 

станция, върху която се поставя тоталната станция и т. B  като 

ориентирна точка, върху която се поставя сигнал (отражател). 

Трасират се полярният ъгъл 1  и разстоянието 
1APS  и се определя 

положението на т. 1P . Ъгълът 1  и разстоянието 
1APS  са 

трасировъчните елементи за т. 1P . След това се трасират ъгълът 2  и 

разстоянието 
2APS  и се определя положението на т. 2P . Ъгълът 2  и 
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разстоянието 
2APS  са трасировъчните елементи за т. 2P . С това  са 

определени центровете на двете колони и е фиксирано разстоянието 

между тях. 

Може да се изчисли каква трябва да бъде необходимата 

точност, т.е. какви трябва да бъдат средните квадратни грешки 
1P

m и 

2

2

Pm  в положението на двете точки 1P  и 2P , за да се фиксира 

разстоянието  
1 2P PS  със средна квадратна грешка 

трm : 

(3.6) 
P P 1 21 2

2 2 2 2

S тр P Pm m m m     

Ако се приеме, че двете точки 1P  и 2P  имат еднакви грешки в 

положението 
1 2P P Pm m m   и се приложи принципът на равните 

влияния, за средната квадратна грешка 
Pm  в положението на тези 

две точки се получава: 

(3.7) 
тр

P

m
m

2
   

Средната квадратна грешка 
Pm  се представя по следния 

начин: 

(3.8) 2 2 2

P изх тр.оп. фm m m m    

Във форм.(3.8) изхm  е средната квадратна грешка, дължаща се 

на влиянието на грешки в изходните данни, 
тр.оп.m  е средната 

квадратна грешка от трасировъчните операции, т.е. грешката от 

отлагането на трасировъчните елементи върху терена и 
фm  е 

средната квадратна грешка от фиксирането на трасираната точка. 

Тези грешки са едни и същи и за двете точки 1P  и 2P  и могат да се 

определят чрез прилагане на принципа на равните влияния по 

следния начин: 

(3.9) 
P

изх тр.оп. ф

m
m m m

3
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Ако се приеме, че грешката от фиксирането е незначителна и 

може да се пренебрегне, форм.(3.9) придобива следният вид: 

(3.10) 
P

изх тр.оп.

m
m m

2
   

За разглеждания пример под «грешки в изходните данни» се 

разбират грешките в координатите  A AX ,Y  и  B BX ,Y  на двете 

изходни точки A  и B  от геодезическата трасировъчна мрежа, а 

грешката изхm  се определя от сумарното влияние на грешките в 

изходните данни и се изчислява по форм.(3.9) или форм.(3.10). 

Под «грешка от трасировъчните операции» 
тр.оп.m  за 

разглеждания пример с прилагане на полярния метод за трасиране се 

разбира средната квадратна грешка, дължаща се на сумарното 

влияние на грешката на трасирания ъгъл 
1

m , респ. 
2

m  и на 

грешката на трасираното разстояние 
AP1

Sm , респ. 
AP2

Sm . Тя се 

изчислява по форм.3.9) или форм.(3.10). Приема се, че двата ъгъла са 

трасирани с една и съща средна квадратна грешка 
1 2

m m m     и 

двете разстояния също са трасирани с една и съща средна квадратна 

грешка 
AP AP1 2

S S Sm m m  . За грешката от трасировъчните операции 

се получава следният израз: 

(3.11) 

2

2

тр.оп. ср S

m
m S m





 
  

 
  

В последната формула 
срS  е средната стойност на двете 

разстояния 
1APS  и 

2APS . Грешките на трасировъчните елементи m  и 

Sm  могат да се определят, като се приложи принципът на равните 

влияния: 

(3.12) 
тр.оп.

ср S

mm
S m

2
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Окончателно за грешките m
 и 

Sm  се получава: 

(3.13)  
тр.оп. тр.оп.

S

ср

m m
m m

S 2 2



   

Грешката 
фm  определя точността, с която се фиксира 

положението на трасираната точка върху терена. Например ако 

трасираната точка се отбелязва с дървено колче върху терена, върху 

което се забива пирон, грешката 
фm  всъщност ще означава 

точността, с която сме фиксирали пирона върху колчето. Приема се, 

че за двете трасирани точки 1P  и 2P  тази грешка е една и съща и се 

определя по форм.(3.9). 
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4.1 Трасиране на проектен ъгъл 

4.1.1 Трасиране на проектен ъгъл в едно повторение 

(гирус) 

Трасирането на проектния ъгъл 
пр  се извършва спрямо 

зададено изходно направление AB , което обикновено се определя от 

точките A  и B  от геодезическата трасировъчна мрежа. Върхът на 

ъгъла е точката A , едното му рамо е направлението AB . Стойността 

на ъгъла 
пр  е предварително 

зададена или изчислена. 

Задачата се свежда до 

определянето на второто рамо 

на ъгъла AP  - фиг.4.1. Върху 

точка A  се поставя ъгломерен 

инструмент и при първо 

положение на зрителната 

тръба се визира към сигнал, поставен върху точка B . Прави се отчет 
'

BR  по хоризонталния кръг. Изчислява се отчетът 
' '

P B прR R    към 

точка P  при първо положение на зрителната тръба. Завърта се 

алидадата, докато по хоризонталния кръг се получи отчет '

PR  и в 

полученото направление се отбелязва точка 'P . Същите действия се 

повтарят и при второ положение на зрителната тръба, като 

първоначално се прави отчет ''

BR  към точка B  и след това се 

изчислява отчет 
'' ''

P B прR R   . Отбелязва се точка ''P , като в общия 

случай двете точки 'P  и ''P  няма да съвпаднат поради неизбежните 
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инструментални грешки, грешки от външните условия, от 

поставянето на сигнала в направлението, определено от визирната ос 

на зрителната тръба, от фиксирането на двете точки и др. Ако 

разстоянието между двете точки 'P  и ''P  е от порядъка на няколко 

милиметра до 1 2cm , положението на точка P  се фиксира по 

средата на отсечката ' "P P .  

4.1.2 Трасиране на проектен ъгъл с повишена точност 

Ъгълът 
пр  се трасира в 

едно повторение (гирус) по 

описания в т.4.1.1 начин и се 

получава приблизителното 

направление 0AP , определящо 

един първоначално трасиран 

ъгъл спрямо изходното 

направление AB - фиг.4.2. 

Този ъгъл се измерва в n  на брой повторения (гируси), като 

обикновено n 3 5  . След това се изчислява средноаритметичната 

стойност 0  и се образува разликата 
пр 0    . Обикновено   

е малък по абсолютна стойност ъгъл, който се построява на терена 

посредством изчислената отсечка q : 

(4.1)                             
0 0AP APq S tg ( ) S





   

От точка 0P  перпендикулярно на направлението 0AP  

посредством линия с милиметрови деления се нанася отсечката q , 

като се има предвид знака на  . Ако 0  , т.е. 
пр 0   отсечката 

q  се нанася отляво на направлението 0AP , в противен случай тя се 

нанася отдясно на същото направление. За контрола ъгълът 
пр  се 

измерва в няколко повторения (гируси), като техният брой не трябва 
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да бъде по-малък от броя на повторенията при измерването на 

първоначално трасирания ъгъл 0 . 

4.2 Трасиране на проектна дължина 

За да се трасира проектната дължина 
прS  е необходимо да 

бъде зададена началната т. A  на тази дължина и направлението AB , 

по което тя ще се трасира, съгласно фиг.4.3. Трасирането може да се 

извърши чрез непосредствено отмерване на трасираното разстояние 

с ролетка или светлодалекомер. Трябва по направлението AB  да 

бъде определена т. P  така, че прAP S . 

4.2.1 Еднократно трасиране на проектна дължина с 

ролетка 

От точка A  по направлението AB се трасира с ролетка 

проектната дължина 
прS , като се отмерват n  на брой пълни дължини 

на ролетката и накрая се отмерва остатък   (
прS n l    - фиг.4.3). 

Получава се т. P , 

която се фиксира на 

терена. За контрола 

разстоянието се 

измерва в обратна посока. 

4.2.2 Трасиране на проектна дължина с ролетка с 

повишена точност 

Проектната дължина 
прS  се трасира еднократно с ролетка и 

се определя т. 0P  (фиг.4.4). Многократно се измерва  разстоянието 

0APS , усредняват се 

резултатите и се 

получава стойността 

0S  на предварително 
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трасираното разстояние. Изчислява се разликата 
пр 0S S S    и се 

нанася с линия с милиметрови деления в съответната посока от т. 0P  

по направлението AB . Ако S 0  , т.е. 
пр 0S S , S се нанася от т. 

0P  по направлението AB  в посока към т. A , в противен случай се 

нанася в посока към към т. B . 

4.2.3 Трасиране на проектна дължина със светлодалекомер 

Съвременното средство за измерване и трасиране на дължини 

е светлодалекомерът, който обикновено е вграден в широко 

използваните геодезическите инструменти за извършване на 

измервания и трасиране – тоталните станции. Задачата се формулира 

както при трасиране на дължини с ролетка. Дадена е проектната 

стойност 
прS , началната т. A  на трасираната дължина и 

направлението AB , по което тя ще се трасира, съгласно фиг.4.5.  

Върху началната т. A  се центрира и хоризонтира тотална 

станция, а върху т. B  от направлението AB  се поставя сигнал. 

Инструментът се 

насочва в в т. B  и 

визирната му ос 

застава в 

направлението 

AB . В близост 

до предполагаемото място на т. P  застава фигурант с отражател. По 

команди, подавани от оператора на инструмента отражателят се 

вкарва в правата AB , което означава, че вертикалната нишка на 

нишковия кръст трябва да попадне симетрично върху отражателя. 

Измерва се хоризонталното разстояние 0S  от инструмента до 

отражателя, което се отличава от проектното разстояние 
прS . По 

команда на оператора фигурантът премества отражателя на 

разстояние 
0 прS S S   , като ако S 0  , отражателят се премества 
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назад (отдалечава се) спрямо инструмента, а ако S 0  , отражателят 

се приближава към инструмента. В общия случай новото положение 

1P  на отражателя върху направлението AB  няма да съответства на 

проектното разстояние. Следва ново измерване на хоризонталното 

разстояние от инструмента до отражателя, нова корекция 

1 1 прS S S    чрез придвижване напред или назад от т. 1P  по 

направлението AB  и т.н. докато разликата S  между измереното и 

проектното разстояние стане незначителна, т.е. в рамките на 

точността на отчитане на инструмента. 

4.3 Трасиране на проектна кота 

За трасирането на проектна кота се прилага геометрична или 

тригонометрична нивелация, като се използват близко разположени 

репери с известни коти. Може да се извърши трасиране на проектна 

кота на фиксирана в планово отношение върху терена точка или 

трасиране на проектна кота, като се търси плановото разположение 

на точка с тази кота върху терена. 

4.3.1 Трасиране на проектна кота чрез геометрична 

нивелация 

 Положението на трасираната във височинно отношение 

точка е фиксирано. 

Трасирането се извършва, като се използва даденият репер A  

с известна кота AH  (фиг.4.6). Плановото разположение на т. B  е 

фиксирано на терена и тя трябва да се трасира по височина, като за 

целта е зададена нейната проектна кота пр

BH . В т. B  се забива дървен 

кол така, че горната му повърхност да бъде по-високо от проектната 

кота. Котата на т. B  е отнесена към горната повърхност на забития 

дървен кол. Нивелирът се поставя по-средата между репера A  и 

трасираната т. B . Прави се отчет «назад» по латата, поставена върху 

репера A  - отчет a . Определя се положението във вертикално 
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отношение, което 

трябва да заеме 

латата, поставена 

върху т. B , ако тази 

точка е трасирана по 

височина съгласно 

зададената проектна 

кота пр

BH . За целта се 

пресмята отчетът 
прb , 

който трябва да се направи по латата, поставена в т. B ,  ако тази точка 

е заела проектното си положение пр

BH . 

(4.2)                      

пр пр

B A AB A пр

пр

пр A B

H H h H ( a b )

b H a H

    

  
 

Ако се въведе означението хор

A AH H a  , където хор

AH  е 

височината на хоризонта на нивелира, за «проектния» отчет 
прb  се 

получава: 

(4.3)                                   
хор пр

пр A Bb H H   

Следователно, когато т. B  е фиксирана в планово отношение 

върху терена, трасирането на тази точка във височинно отношение 

се свежда до изчисляване на отчета 
прb  съгласно форм.(4.3) и 

поставяне на горната повърхност на забития върху т. B  дървен кол в 

такова положение, че отчета по латата, поставена върху него да бъде 

равен на изчислената стойност 
прb . Това става чрез постепенно 

забиване на дървения кол, докато по латата се направи отчет 
прb . 

Този начин на трасиране на проектна кота не винаги може да се 

приложи – необходимо е точка B  да бъде сравнително близо до 

репера A  (в зависимост от точността, с която се извършва 

трасирането, но ориентировъчно не повече от 100 m ) и 
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превишението пр

ABh  да не е прекалено голямо, за да може 

едновременно да се отчете по латите върху репера A  и т. B . Ако 

изходният репер е прекалено отдалечен от т. B , може да се определи 

чрез геометрична нивелация котата на близкостояща точка A  и тя да 

играе ролята на репер. 

 Търси се разположението на точка със зададената проектна 

кота пр

BH  върху терена. 

За да се намери разположението на точка със зададена кота 

върху терена се използва близкостоящ репер A . Изчислява се 

«проектният» отчет 
прb  по форм.(4.3), след което латата се премества 

по терена в желаното направление, докато действителният отчет по 

латата съвпадне с изчислената стойност 
прb . Задачата за трасиране 

на проектна кота по този начин има много решения, като е 

необходимо да се избере подходящото разположение на т. B  в 

съответствие с целите на проектирането и строителството. 

За да се повиши точността на трасирането и за да се осигури 

надежден контрол могат да се използват не един, а няколко изходни 

репера 1 2 nA ,A A . В този случай «проектният» отчет 
прb  се 

изчислява по формулата: 

(4.4)                         
i

n
пр

пр A i B

i 1

1
b ( H a ) H

n 

    

4.3.2 Трасиране на проектна кота чрез тригонометрична 

нивелация 

Върху изходния репер A  се поставя тотална станция, а върху 

дървеният кол, забит в точка B  се поставя отражател (фиг.4.7). 

Измерват се височината на инструменат AJ , височината на сигнала 

BT  и хоризонталното разстояние ABS . Изчислява се проектната 

стойност на зенитния ъгъл пр

ABZ , която ще се отчете по вертикалния 



 

85 
 

кръг на инструмента, ако горната повърхност на забития в т. B  

дървен кол има кота, равна на зададената проектна стойност пр

BH : 

(4.5)                   
пр

пр B A A B
AB

AB

H H J T
Z arccotg

S

  
  

Наклонява се зрителната тръба, докато по вертикалния кръг 

се получи отчет, равен на изчисления «проектен» зенитен ъгъл. След 

това горната повърхност на дървения кол се поставя в проектно 

положение, като самият кол се забива, докато средата на 

отражателната призма съвпадне със средната хоризонтална нишка на 

нишковия кръст. 

 

Тригонометричната нивелация е подходяща за трасиране на 

проектни коти на точки, разположени на труднодостъпни места и 

при големи наклони. 
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5.1 Трасиране на точки 

Трасирането на сградите и съоръженията от даден проект се 

свежда до трасирането на характерни точки, оси и равнини, от които 

след това чрез елементарни трасировъчни операции, извършвани от 

техническия персонал на обекта може да се определи 

пространственото разположение на всички останали точки, оси и 

равнини, необходими за строителството. 

Съществуват множество методи за трасиране на точки, които 

се изпълняват чрез отлагане на местността на отделни трасировъчни 

елементи (ъгли, дължини, превишения и др.). Като изходна основа за 

трасирането се използва предварително създадената геодезическа 

трасировъчна мрежа (ГТМ). Точките от ГТМ се наричат «изходни». 

5.1.1 Трасиране на точки по полярния метод 

При трасирането на точки по полярния метод се използват  

координатите на две изходни (дадени) точки A  и B  от 

геодезическата трасировъчна 

мрежа и проектните координати 

на трасираната точка P  (фиг.5.1). 

Изчисляват се стойностите на 

посочните ъгли AB  и AB  и 

разстоянието APS  по формулите 

за II основна геодезическа задача: 

(5.1)            

   

B A P A
AB AP

B A P A

2 2

AP P A P A

y y y y
arc tg arc tg

x x x x

S x x y y
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Когато проектът на трасирания обект е в цифров вид, 

посочните ъгли AB  и AB  и разстоянието APS  могат пряко да се 

отчетат в средата на графичната система, в която е разработен 

цифровият модел на проектираните сгради и съоръжения. Например 

за продуктите на Autodesk това става чрез изпълнение на командата 

«DIST» от командния ред. Предварително трябва да бъдат зададени 

чрез командата «UNITS» подходящи параметри за въвежданите и 

отчитаните ъгли от чертежа. При изпълнението на последната 

команда се появява диалогов прозорец, показан на фиг.5.2. 

 

Фиг.5.2 
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След задаване на параметрите (дименсия за ъглите «гради», 

точност g0.0000 , т.е. до сантисантиград и отчитане на ъглите по 

посока на часовниковата стрелка - Clockwise) се натиска бутонът 

«Direction» и се появява диалоговият прозорец, показан на фиг.5.3. 

  

Фиг.5.3 

При изпълнението на командата «DIST» се указват двете 

крайни точки на определена отсечка (за разглеждания случай това са 

отсечките AB  и AP ), след което се извежда дължината на тази 

отсечка и ъгълът на направлението, фиксирано от двете зададени 

точки спрямо някакво базисно направление. За да се отчетат 

посочните ъгли на двете направления AB  и AP , необходимо е в 

диалоговия прозорец, показан на фиг.5.3 да бъде зададено базисно 

направление «Север - North» и спрямо това направление да се 

отчитат ъглите на указаните направления. 

Изчислява се ъгълът  , показан на фиг.5.1 по формулата: 

(5.2) AP AB      

В случай, че при изваждането се получи отрицателна 

стойност, към нея се прибавят g400 .  
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Трасирането се извършва в полярна координатна система 

(откъдето идва и наименованието на метода) с начало в т. A  и 

полярна ос по направлението AB . Oбикновено се използва тотална 

станция, която се центрира и хоризонтира върху т. A , а в т. B  се 

поставя сигнал (отражател). Точка A  се нарича «трасировъчна 

станция», а т. B  се нарича «ориентирна точка». 

При самото трасиране се използват трасировъчни данни, 

които за разглеждания полярен метод са ъгълът   и разстоянието 

APS . Трасира се проектният ъгъл   спрямо изходното направление 

AB  по начините, разгледани в т.4.1. В полученото направление се 

трасира проектната дължина APS  по начините, разгледани в т.4.2 и 

се намира положението на точка P .  

5.1.2 Трасиране на точки по ортогоналния метод  

При трасирането на точки по ортогоналния метод се 

използват две изходни точки A  и B  от трасировъчната мрежа 

(фиг.5.4). Въвежда се локална 

правоъгълна координатна 

система с начало в т. A  и ос X  

по направлението AB . От т. A  по 

направлението AB  се трасира 

проектната абсцисна разлика 

APX  и се получава т. 0P . От нея 

се трасира прав ъгъл  , по полученото направление се отмерва 

проектната ординатна разлика APY  и се определя положението на 

търсената т. P . 

5.1.3 Трасиране на точки с тотална станция по координати 

Този метод се явява модификация на разгледания в т.5.1.1 

полярен метод за трасиране на точки. Положението на трасираната 

т. P  от фиг.5.1 се определя, като се използва вграденият в 
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инструмента софтуер за трасиране (функцията «setting out»). Задават 

се координатите на трасировъчната станция т. A , координатите на 

ориентирната т. B  и проектните координати на трасираната т. P . 

Фигурантът поставя отражателя върху ориентирната т. B  и 

операторът извършва ориентация чрез насочване на инструмента в 

сигнала и подаване на команда (избор на елемент от меню – 

елементът от менюто обикновено се нарича «Backsight»). 

След извършването на ориентацията на дисплея на 

инструмента се изписва хоризонталният ъгъл между текущото 

направление на визирната ос и направлението към трасираната т. P  

заедно със своя знак плюс или минус. Алидадата се завърта в 

съответната посока, докато този ъгъл стане равен на нула и 

визирната ос на инструмента застане по направлението от 

трасировъчната станция A  към трасираната т. P . Това означава, че с 

инструмента е отмерен показаният на фиг.5.1 ъгъл  , но без 

наблюдаваната точка да е фиксирана върху терена. 

Фигурантът отива с отражателя в района, където се очаква да 

попадне т. P . По сигнали, подавани от оператора той се движи 

перпендикулярно на фиксираното с инструмента направление, 

докато средната вертикална нишка на зрителната тръба попадне 

симетрично върху щока и призмата. Тогава сигналът е поставен 

върху точка от фиксираното направление. 

Операторът подава команда (натиска клавиш) за измерване на 

хоризонталното разстояние и след измерването му върху дисплея 

се изписва разликата (със своя знак) между измерененото разстояние 

и проектната стойност, изчислена от дадените координати на т. A  и 

проектните координати на т. P  по форм.(5.1). Операторът съобщава 

на фигуранта тази разликата и посоката, в която трябва да се 

премести спрямо текущото положение на отражателя – при знак 

«плюс» трябва да се приближи към инструмента, при знак «минус» - 

да се отдалечи от него на разстояние, равно на съобщената от 
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оператора разлика. Подходящо е при преместването на отражателя 

тази разлика да бъде отмерена с джобна триметрова ролетка. 

Фигурантът се премества, като се стреми отражателят да 

остане във фиксираното с инструмента направление. Когато го 

постави във вертикално положение на новото място, операторът 

проверява дали отражателят е в направлението на визирната ос на 

инструмента и при необходимост се извършва доуточняване. Следва 

ново измерване на хоризонталното разстояние, образуване на 

разликата между измерената и проектната стойност, ново 

преместване и т.н. докато изписаната на дисплея разлика стане 

1 2 mm . 

Описаните действия се извършват при първо положение на 

зрителната тръба. Ако е необходима по-висока точност, те могат да 

се изпълнят и при второ положение на тръбата, като се трасират две 

близки една до друга точки P'  и P" . Отсечката между тях се 

разполовяваи се фиксира окончателното разположение на т. P . 

5.1.4 Трасиране на точки по створно-дължинния метод  

При трасирането на точки по створно-дължинния метод се 

дефинира направление (створ), определен от две изходни точки A  и 

B  от геодезическата трасировъчна мрежа (фиг.4.3 и фиг.4.4).  

Положението на търсената т. P  се определя чрез трасиране на 

разстоянието APS  от точка A  по направлението AB  по начините, 

разгледани в т.4.2. Створно-дължинният метод е частен случай на 

полярния метод за трасиране на точки, като трасирането на т. P  се 

извършва с полярни координати 
g0   и разстояние APS . 

5.1.5 Трасиране на точки чрез права ъглова засечка  

Този метод се прилага при трасиране на отдалечени и 

труднодостъпни точки. Използват се две изходни точки A  и B  от 

геодезическата трасировъчна мрежа (фиг.5.5). От изравнените 
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стойности на координатите на тези 

точки и от проектните координати на т.

P  се изчисляват трасировъчните 

елементи – ъглите A AB AP     и 

B BP BA .     Ако се разполага с един 

ъгломерен инструмент, от 

трасировъчната станция A  по начините, 

разгледани в т.4.1 се трасира ъгъл A . 

По полученото направление AP  се 

трасират две помощни точки 1P  и 2P  в близост до очакваното 

разположение на т. P . От трасировъчната станция B  се трасира ъгъл 

B  и по полученото направление BP  се трасират други две 

помощни точки 3P  и 4P  в близост до очакваното разположение на т.

P . Разстоянията 1 2P P  и 3 4P P  не трябва да са по-големи от 30 m.

Положението на т. P  се фиксира върху терена, като между двойките 

точки от двете направления се опъне канап, ролетка или стоманена 

жица. Пресечната точка на двете направления определя 

разположението на т. P . 

Ако се разполага с два ъгломерни инструмента, центрирани 

върху двете трасировъчни станции A  и B , може да не се трасират 

помощните точки. В този случай намирането на положението на т. P  

се извършва, като сигналът последователно се вкарва в двете 

направления AP  и BP  по команди, издавани от операторите на 

двата инструмента. 

5.1.6 Трасиране на точки чрез линейна засечка 

Използват се две изходни точки A  и B  от геодезическата 

трасировъчна мрежа (фиг.5.6). От изравнените стойности на 

координатите на тези точки и от проектните координати на точка P  
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се изчисляват дължините    
2 2

AP P A P AS X X Y Y     и 

   
2 2

BP P B P BS X X Y Y    , които са трасировъчните елементи. 

 Когато трасирането се извършва 

с ролетка, от т. A  се трасира 

разстоянието APS  по начините, 

разгледани в т.4.2 и около 

предполагаемото място на т. P  се 

изчертава върху терена дъга с радиус 

APS . От т. B  се трасира разстоянието 

BPS  и се изчертава дъга с радиус BPS . От 

пресичането на двете дъги се получава разположението на търсената 

т. P . Задачата се решава чрез еднократно трасиране на двете 

разстояния, когато те са по-къси от дължината на мерния уред 

(ролетката). При по-дълги разстояния задачата се решава чрез 

последователни приближения. 

Когато трасирането се извършва със светлодалекомер 

(тотална станция), най-добрият вариант е използването на два 

инструмента, разположени върху изходните точки. В този случай по 

команди, издавани последователно от операторите на двата 

инструмента отражателят се позиционира на разстояния APS  и BPS  

от изходните точки и след няколко повторения се намира 

положението на т. P . Когато се разполага само с един инструмент, 

задачата се свежда до описания начин за трасиране с ролетка. 

5.2 Трасиране на прави линии 

5.2.1 Общи сведения 

Понятието «трасиране на прави линии» означава трасиране на 

точки от определено направление AB , фиксирано на терена 

посредством две точки A  и B . Под трасиране на правата AB  се 
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разбира трасиране на точки между крайните точки A  и B . 

Трасирането на точки извън отсечката AB  се нарича удължаване на 

правата. 

Трасирането и удължаването на прави линии най-често се 

извършва при изграждането на линейни съоръжения (пътища, 

канали, жп линии, електропроводи и др.). При строителството на 

такива съоръжения обикновено точките A  и B  са значително 

отдалечени една от друга, поради което в геодезическата литература 

понякога се използва понятието «трасиране на дълги прави». Когато 

не се изисква висока точност, трасирането може да се извърши 

окомерно чрез жалони, поставени в крайните точки. Може да се 

използва двойна петостенна призма и жалони, при което на 

разстояние 100 200m  се постига точност от порядъка на няколко 

сантиметра. Трасиране на прави линии с точност около няколко 

милиметра се извършва с оптичен теодолит или тотална станция. 

5.2.2 Трасиране на прави линии при наличие на видимост 

между крайните точки 

 Трасиране и удължаване на прави линии от крайните 

точки 

Извършва се по начините за трасиране на проектен ъгъл в 

едно повторение (гирус) или с повишена точност. В случая 

трасираният ъгъл е 
g0  . Инструментът 

(оптичен теодолит или 

тотална станция) се 

поставя върху т. A  и се 

насочва към сигнал, поставен върху т. B . След това  при двете 

положения на зрителната тръба се трасират т.1'  и 1" . Фиксира се 

средата на отсечката 1' 1" , след което, ако е необходима по-висока 

точност, се нанася редукция по описания в т.4.1.2 начин. От т. A  се 
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трасира по-близката половина от точките от отсечката AB  – за 

фиг.5.7 това са точките 1,2  и 3 . След това инструментът се 

премества в т. B , а сигналът – в т. A  и по описания начин се трасира 

останалата половина от точките – точките 4  и 5 . 

При удължаване на правата (трасиране на т.6  от фиг.5.7) 

инструментът е разположен върху т. B , а сигналът – върху т. A . След 

като операторът се насочи с инструмента към сигнала, т.6  се трасира 

при двете положения на тръбата или чрез трасиране на изправен ъгъл 
g200  , или чрез завъртане на тръбата през зенит. 

 Трасиране на прави линии чрез единична обратна 

биполярна засечка 

Този начин за трасиране на точки от права се използва, когато 

двете крайни точки A  и B  са значително отдалечени една от друга.  

Инструментът се 

центрира и хоризонтира 

върху помощната точка 

0P , която се избира в 

близост до трасираната т.

P  (фиг.5.8). Измерва се ъгълът   и разстоянията 
0APS  и 

0BPS . 

Изчисляват се отсечката q  и ъгълът   по формулите: 

(5.3) 

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

g

1 2 2 1

AP 1 BP 2 BP 2 BP BP 1

1

AP AP

BP

AP 1 BP BP 1 1

AP BP

AP BP AP BP

AP BP AP BP AP

200

S S S S S
q

S S

S
S S S

S S

S S S S q
q arccos

S S S S S

       

    


 


   

 


 

      


    

   


  
 

  

Положението на трасираната т. P  се определя, като от т. 0P  се 

трасира ъгълът   и по полученото направление се трасира 

разстоянието q . 
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 Трасиране на прави линии чрез двойна обратна 

биполярна засечка 

Недостатък на единичната 

биполярна засечка е 

необходимостта да се 

измерват разстоянията 

0APS  и 
0BPS (фиг.5.8). За да 

се избегне измерването на 

тези разстояния, в близост 

до трасираната т. P  се избират две помощни точки P '  и P "  

(фиг.5.9). Измерват се ъглите 1  и 2 , както и разстоянието 

Q P' P" . Разстоянието ABS  е много по-голямо от дължината Q  (тя 

е от порядъка на няколко метра), поради което може да се приеме, че 

AP' AP" APS S S   и BP' BP" BPS S S  . Изчисляват се дължините 1q  и 

2q  по следния начин: 

(5.4) 

g g

1 1 2 2

AP BP 1 AP BP 2
1 2

AP BP AP BP

AP BP 1 2 AP BP
1 2

AP BP AP BP 1 2

200 200

S S S S
q q

S S S S

S S S S Q
Q q q

S S S S

   

 

 

 


  

   

 
 


    

  

 

Окончателно се получава: 

(5.5)                   1 2
1 2

1 2 1 2

q Q q Q
 

   
 

 
 

Определя се положението на т. P  чрез отмерване на 

разстоянието 1q  от P'  към P"  и разстоянието 2q  от P"  към P' . 

Ако двете помощни точки са разположени от едната страна на 

правата AB , както е показано на фиг.5.10, дължините 1q  и 2q  се 

изчисляват по следните формули: 
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(5.6) 

1
1

1 2

2
2

1 2

q Q

q Q



 



 







 

 

5.2.3 Трасиране на прави линии при липса на видимост 

между крайните точки 

 Трасиране на прави линии чрез последователно 

придвижване 

Този метод за трасиране се използва, когато има видимост 

само между съседни точки от правата, напр. при трасирането на 

електропроводи, лифтове и др. Необходимо е да са стабилизирани 

върху терена точките A,B,C  и D  с известни координати (фиг.5.11).  

Изчислява се трасировъчният ъгъл AB AC    , след което 

на определено разстояние d  от т. A  по полярния метод при първо и 

второ положение на зрителната тръба се трасират точките 1'  и 1" . 

Отсечката 1' 1"  се 

разполовява и се определя 

положението на т.1 . След 

това инструментът се 

премества върху т.1 , 

зрителната тръба при първо 

положение се насочва в т. A , 

превърта се през зенит и на 

разстояние d  се намира положението на т. 2' . По същия начин при 

второ положение на тръбата се определя т. 2" , отсечката 2' 2"  се 

разполовява и се фиксира т. 2 . Така се трасира по-близката половина 

от точките спрямо т. A  (за фиг.5.11 това са точките 1,2  и 3 ). 

Инструментът се премества в т. B , изчислява се трасировъчият ъгъл 
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'  и по описания начин се трасира останалата половина от точките, 

по-близки до т. B  (за фиг.5.11 това са точките 4  и 5 ). 

Недостатък на този метод е натрупването на грешките от 

трасирането при последователното придвижване по правата. 

 Трасиране и продължаване на прави линии през 

препятствие 

- Трасиране на точки от права чрез подобни 

триъгълници 

На подходящо място извън правата AB  се избира помощна т.

P'  (фиг.5.12). Измерват се разстоянията 
AP'S  и 

BP'S . Изчисляват се 

дължините на отсечките 

AP'S
x

n
  и 

B P'S
y

n
 , 

където n  е цяло число  

(напр. n 2, 3, 4 ). От т.

A  по направлението 

AP'  се трасира отсечката x  и се получава т. 0A . От т. B  по 

направлението BP'  се трасира отсечката y  и се получава т. 0B . 

Числото n  трябва да бъде така подбрано, че между точките 0A  и 0B  

да има видимост. От фиг.13.6 се вижда, че  
0A P'S n 1 x  , 

 
0B P'S n 1 y  , ABP' ~ 0 0A B P'  и 0 0A B || AB . Върху отсечката 

0 0A B  се избира подходяща помощна т. 0P  и се измерва дължината 

 '
0P P

S n 1 z  . Изчислява се 
 

'
0P P

S
z

n 1



. Отсечката z  се трасира по 

продължението на 0P' P  и се получава т. P  от правата AB . 

- Трасиране на точки от права чрез полигон 

Между точките A  и B  се полага включен полигонов ход така, 

че едната страна да пресече отсечката AB . Измерват се ъглите и 
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дължините на страните и се изчисляват координатите на точките от 

полигона – на фиг.5.13 това са точките 1  и 2 . Ако няма близко 

разположени  изходни точки за ориентация, се използва локална 

координатна система с 

приет начален посочен 

ъгъл, напр. 
g

A 1 0  . 

Търсената т. P  е 

пресечна точка на 

отсечката AB  и страната 

12 . Съставят се 

уравненията на двете 

пресичащи се прави: 

(5.7)                                 
1 1 1

2 2 2

A x B y C 0

A x B y C 0

  

  
 

Коефициентите на двете уравнения се изчисляват по следния 

начин: 

(5.8)         
 

 

1 B A 1 B A 1 B A A B

2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2

A у y B x x C x y x y

A y y B x x C x y x y

      

      
 

Определят се координатите на трасираната т. P  като пресечна 

точка на двете прави по формулите на Крамер: 

(5.9)                 1 2 2 1 1 2 2 1
P P

1 2 2 1 1 2 2 1

B C B C C A C A
x y

A B A B A B A B

 
 

 
 

От координатите на точките 1, 2  и P  се изчисляват 

разстоянията 1PS  и 2PS  (фиг.5.13). Самото трасиране на т. P  се 

извършва двукратно по створно-дължинния метод, като първо от т.

1  по направлението 12  се трасира разстоянието 1PS  и след това от 

т. 2  по направлението 21  се трасира разстоянието 2PS . Разстоянието 

между двете получени точки се разполовява и се фиксира върху 

терена окончателното положение на т. P . 



 

100 
 

- Продължаване на права линия след препятствие 

За да се продължи правата AB  след препятствието (фиг.5.14) 

се избира помощна т. 0P  и се измерват ъгълът   и разстоянието Px . 

Изчислява се ъгълът 
g200    и 

разстоянието P Py x tg  . В т. 0P  се 

издига перпендикуляр спрямо 0BP , 

по полученото направление се 

трасира дължината Py  и се фиксира 

т. P  от продължението на правата. 

5.3 Трасиране на линии със зададен наклон 

Този вид ИГР се извършва при трасирането на канали, 

пътища, тръбопроводи, при прилагане на проекти за вертикално 

планиране, извършване на монтажни работи и  др.  

5.3.1 Трасиране на прави линии със зададен наклон 

 Трасиране на прави линии със зададен наклон с 

тотална станция или теодолит 

При този случай на трасиране е необходимо да е известно 

положението на началната т. A  и крайната точка т. B  върху терена, 

проектната кота пр

AH на т. A  и проектният наклон, изразен с число пр

ABi  

или в проценти пр

ABi % . Вместо проектния наклон може да бъде 

зададен проектният ъгъл на наклона 
пр , като се явяват следните 

зависимости: 

(5.10)                       
пр пр пр

AB пр AB ABi tg i % i 100%   

Изчислява се «работната» кота на т. A  (фиг.5.15) по 

формулата: 

(5.11)                                   пр тер

A A Ah H H   
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В последната формула с тер

AH  е обозначена теренната кота на 

т. A , определена чрез геометрична или тригонометрична нивелация. 

Ако във височинно отношение т. B  е фиксирана в проектно 

положение съгласно своята проектна кота пр

BH , трасирането с 

тотална станция или теодолит се извършва, като инструментът се 

разполага върху т. A , насочва се към т. B  и тръбата се наклонява, 

докато по вертикалния кръг се отчете 
g

прz 100   . В този случай 

визирната ос е успоредна на трасираната линия със зададен наклон.  

 

Фиг.5.15 

През определено пикетно разстояние по правата или в 

характерни точки се забиват дървени колове и последователно върху 

тях се поставя лата, по която се правят отчети 
kl . За всяка от тези 

точки се изчислява работна кота по формулата: 

(5.12)                                   k k A Ah l J h    

Работните коти се записват върху дървените колове със своя 

знак, като освен това се изработва и подходяща схема (трасировъчен 

чертеж). Когато работната кота е положителна, проектното 

положение на точката във височинно отношение е над теренното 

разположение и се явява случай на насип (точки 2,3  и B  на 

фиг.5.15). Когато работната кота е отрицателна, проектното 

положение на точката във височинно отношение е под теренното 

разположение и се явява случай на изкоп (точки 1  и A  на фиг.5.15). 
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Когато не е зададен наклонът пр

ABi  или ъгълът на наклона 
пр , 

трябва да бъде известна проектната и теренната кота на т. B . 

Наклонът се изчислява по формулата: 

(5.13)                                        
пр

пр AB
AB

AB

h
i

S
  

В последната формула с ABS  е означено хоризонталното 

разстояние между точките A  и B , а пр

ABh  е разликата в проектните 

коти на същите точки, т.е.: 

(5.14)                                   пр пр пр

AB B Ah H H   

Ако във височинно отношение т. B  е фиксирана в проектно 

положение съгласно своята проектна кота пр

BH  (
Bh 0 ), трасирането 

се извършва по описания по-горе начин и работните коти се 

изчисляват по форм.(5.12). В случай, че работната кота на т. B  е 

различна от нула, т.е. пр тер

B BH H  (фиг.5.15), инструментът се 

насочва към латата, поставена върху т. B  и зрителната тръба се 

наклонява, докато се получи отчет по латата: 

(5.15)                                   B A A Bl J h h    

По този начин визирната ос на инструмента става успоредна 

на трасираната линия със зададен наклон. След това трасирането се 

извършва по описания по-горе начин – последователно върху 

точките 1,2,3 ...n  се поставя лата, правят се отчети 
kl  и се изчисляват 

работните коти 
kh  по форм.(5.12).  

 Трасиране на прави линии със зададен наклон с 

нивелир 

Необходимо е да бъде известна проектната кота пр

AH  на 

началната т. A  от отсечката AB  и проектният наклон пр

ABi  или 
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проектната кота пр

BH  на крайната т. B . Чрез геометрична нивелация, 

като се използва един или два близко разположени репера с дадени 

коти се определят теренните коти тер

kH   на точките A,1, 2,3 ...n ,B  от 

трасираната линия. Проектните коти на точките 1, 2,3 ... n  се 

изчисляват по формулата: 

(5.16)                              
пр пр пр

k A Ak ABH H S i   

Работните коти се получават по формулата: 

(5.17)                                 
пр тер

k k kh H H   

Трасирането може да се извърши и с лазерен нивелир по 

описания начин, като фиксирането на точките в правата и отчитането 

по латата се извършва по видимия лазерен лъч. 

5.3.2 Трасиране на начупени линии със зададен наклон 

върху терена 

Този начин за трасиране с нивелир се използва при 

изграждане на канали и пътища с местно значение, за да се постигне 

минимален обем на земните работи. Може да се извърши, когато 

наклонът на местността Mi  е по-голям или равен на зададения 

проектен наклон пр

ABi . Трябва да е известно плановото разположение 

на т. A  върху терена, да бъде зададен проектният наклон пр

ABi  или 

проектният ъгъл на наклона 
пр  и теренната и проектната кота на т.

A  да съвпадат, т.е. Ah 0 . Освен това трябва да бъде зададено 

направлението на трасираната линия и разстоянието d  между 

подробните точки. Обикновено това разстояние се задава да бъде 

равно на 5,10, 20 m  или повече. 

Изчислява се превишението, което съответства на това 

разстояние при зададения проектен наклон: 

(5.18)                                        пр

ABh d i  
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След това нивелирът се поставя на подходящо място с оглед 

трасиране на максимален брой точки по правата. Прави се отчет 

«назад» 
1a  по латата, поставена 

върху т. A  и се изчислява отчетът 

«напред» 
пр

1b , който трябва да се 

получи при отчитане по латата, 

поставена върху първата трасирана 

точка от линията, когато тази точка е 

разположена в проектното си 

положение по височина (фиг.5.16): 

(5.19) 
пр

1 1b a h   

От т. A  в зададеното направление се опъва хоризонтално 

ролетка с дължина d , като нейното начало е върху т. A , а краят (или 

отчета по ролетката, равен на d ) е фиксиран към движещата се по 

терена лата. Латата се премества по терена, като се спазва 

разстоянието d  от т. A , докато с нивелира се направи отчет 
пр

1b . Това 

е положението на трасираната т.1  от правата, като тя е в проектно 

положение по височина. 

Изчислява се отчетът «напред» 
пр

2b  към следващата т. 2  от 

правата, който трябва да се направи при отчитане по латата, 

поставена върху същата точка, когато тя е заела проектното си 

положение по височина: 

(5.20)                                    
пр

2 1b a 2h   

Поставя се «нулата» на ролетката върху трасираната т.1  и се 

търси положението на т. 2  в зададеното направление, като латата е 

фиксирана на отчет d  по ролетката и се движи по терена, докато с 

нивелира се направи отчет 
пр

2b . Това е положението на трасираната 

т. 2  от правата, като тя е в проектно положение по височина. 

По този начин се трасират няколко точки от линията със 

зададен наклон, докато визирната ос на нивелира престане да попада 
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върху латата или разстоянието до латата стане прекалено голямо (по-

голямо от 100 m). Тогава се избира нова станция за нивелира, прави 

се отчет «назад» 
ia  към последната трасирана от предишната 

станция точка от линията, изчислява се новият «проектен» отчет 
пр

i 1 ib a h   , опъва се хоризонтално ролетката и се търси 

положението на следващата,  i 1 -ва точка. След това се пресмята 

«проектен» отчет към  i 2 -та точка 
пр

i 2 ib a 2h   , търси се 

нейното положение върху терена и т.н. 

След трасирането на подробните (пикетните) точки от 

линията те трябва да се заснемат и да се определи тяхното планово 

положение на територията на строителната площадка. 

Трасираната по описания начин линия със зададен наклон 

върху терена е силно начупена и е съставена от подробни точки на 

разстояние d една от друга. Тя представлява линия на «нулевите» 

земни работи, т.е. при зададения проектен наклон пр

ABi  по нейното 

протежение няма изкопи и насипи. Тази линия не може практически 

да се използва при изграждането на линейното съоръжение и е 

необходимо тя да се генерализира. Генерализирането се извършва по 

отделни участъци от цялата линия, като може в рамките на 

определен участък да се изведе «апроксимираща» («изравнителна») 

линия при спазване на изискването 
2

i min  , където 
i  са 

разстоянията от подробните точки до изравнителната линия. 

В резултат на генерализирането се получава т.нар. «полигон 

на линейното съоръжение», който е с дълги прави участъци и 

малко на брой чупки (върхове). В зависимост от вида на 

съоръжението в тези чупки впоследствие могат да се проектират и 

трасират различни хоризонтални криви. 

5.4 Трасиране на хоризонтални кръгови криви линии 

Понятието «трасиране на криви линии» означава трасиране на 

точки от дъги на криви линии. Тези дъги се използват при 
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изграждането на линейни обекти, за да се осъществи плавен преход 

от един прав участък към друг. Често вместо «криви линии» се 

използва понятието «криви», което има същия смисъл. 

В зависимост от равнината, към която принадлежи кривата 

линия се различават хоризонтални и вертикални криви. Когато 

хоризонталната крива е с постоянен радиус, тя се нарича кръгова 

крива и представлява дъга от окръжност. Когато хоризонталната 

крива е с променлив радиус, тя е преходна крива. 

5.4.1 Елементи на хоризонталните кръгови криви 

За да се определи показаната на фиг.5.17 кръгова крива трябва 

да бъдат зададени на терена двете пресичащи се направления 1T  и 

2Т  и радиусът R. Двете направления се пресичат в т.B, която се 

нарича «връх на кривата». От пресичането на двете направления се 

получава ъгълът  , който се нарича върхов ъгъл. 

Трите точки НК 

(начало крива), СК (среда 

крива) и КК (край крива) 

представляват главните 

точки на хоризонталната 

кръгова крива. Показаният 

на фиг.5.17 ъгъл   се 

нарича централен ъгъл, 

разстоянията от върха на 

кривата до начало крива и 

до край крива са тангентите 

t и разстоянието от върха на 

кривата до средата на 

кривата е бисектрисата b. 

Ъгълът   между двете фиксирани на местността направления 

1T  и 2Т  се измерва или се изчислява по начина, разгледан в т.5.4.2, 

когато върхът B  е недостъпен. При зададена (приета) стойност на 
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радиуса R изчисляването на стойностите на елементите на 

хоризонталната кръгова крива се извършва по следните формули: 

(5.21)           

g200 t Rtg Rctg
2 2

1 1
b R 1 R 1 D R

cos sin
2 2

 
 



  

   

   
   

       
   
   

 

Във форм.(5.21) с D е означена дължината на дъгата 

(дължината на кръговата крива). След изчисляването на елементите 

на кръговата крива се пристъпва към трасиране на главните точки. 

5.4.2 Трасиране на главните точки на хоризонтални 

кръгови криви при достъпен и недостъпен връх 

 Трасиране на главните точки на хоризонтални кръгови 

криви при достъпен връх 

Когато върхът B на кривата е достъпен, след измерването на 

ъгъл   и изчисляването на дължината на тангентите t се трасират 

точките НК (начало крива) и КК (край крива), като от върха на 

кривата B по направлението 1T  се трасира дължината t и се получава 

НК и по направлението 2Т  се трасира същата дължина t и се 

получава КК. 

Точката СК (среда крива) може да се трасира по някой от 

следните начини: 

- Трасиране  на СК по полярния метод от точките НК и 

КК - трасировъчната станция е НК (КК), точката за ориентация е 

върхът на кривата В, а полярните координати са ъгъл 
4


 и 

разстояние: 

(5.22)                               
НС КСS S 2R sin

4
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От НК или КК спрямо 

изходното направление 

НК B , респ. КК B се 

трасира ъгълът 
4


 и по 

полученото направление се 

трасира разстоянието НСS  

или КСS  (фиг.5.18). 

- Трасиране на СК 

по полярния метод от върха 

на кривата В - 

трасировъчната станция е 

т. B , точката за ориентация 

е НК  КК , а полярните координати са ъгъл 
2


 и бисектрисата b, 

изчислена по форм.(5.21). От т.B спрямо изходното направление 

B НК  или B КК  се трасира ъгълът 
2


 и по полученото направление 

се трасира бисектрисата b. 

- Трасиране на СК по ортогоналния метод от тангентите 

– въвежда се локална правоъгълна координатна система с начало в 

НК или КК, ос X  по направлението НК B или КК B  и ос Y  

перпендикулярна на съответната тангента. Изчисляват се локалните 

правоъгълни координати на средата на кривата (фиг.5.18): 

(5.23)          2

c cx R sin y R 1 cos 2R sin
2 2 4

   
    

 
 

От НК или КК по оста X  (направлението НК B или КК B ) се 

трасира абсцисата cx , от получената точка се издига перпендикуляр 

и по него се трасира ординатата cy . 
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 Трасиране на главните точки на хоризонтални кръгови 

криви при недостъпен връх 

Когато върхът В е 

недостъпен и ъгълът   не 

може директно да се 

измери, се извършват 

някои допълнителни 

измервания, чрез които се 

изчислява неговата 

стойност. Избират се две 

помощни точки М и N по 

направленията 1T  и 2Т  и се 

измерват ъглите   и  , 

както и разстоянието MNS  

(фиг.5.19). Изчисляват се: 

(5.24)           g

MN MN

sin sin
200 m S n S

sin sin

 
  

 
      

 Трасирането на точките НК и КК се извършва, като от 

точките М и N съответно по направленията 1T  и 2Т  се трасират 

разстоянията t m  и t n . Трасирането на СК се извършва по 

разгледаните по-горе начини – чрез полярни координати от НК 

 КК , чрез полярни координати от върха В или чрез правоъгълни 

координати от тангентите. 

5.4.3 Трасиране на подробни точки от хоризонтални 

кръгови криви по полярния и ортогоналния метод 

Главните точки НК, СК и КК не са достатъчни, за да се 

обезпечи изграждането на дадено линейно съоръжение в участъка на 

хоризонталната кръгова крива. Необходимо е между главните точки 

да се трасират определен брой допълнителни точки от кривата, 
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наречени подробни точки. При това трябва да се определи 

разстоянието между подробните точки в зависимост от 

необходимата точност на строителните работи при изграждането на 

криволинейния участък на съоръжението. 

Точността на строителните работи в 

криволинейния участък се повишава, когато 

намалява разстоянието между подробните точки 

от кривата, т.е. намалява дължината на дъгата d 

между две съседни подробни точки i и i 1 . 

Обикновено тази функционална зависимост се 

определя чрез задаване на максимално 

допустимата стойност допf  на дължината на 

стрелката между дъгата и хордата между две 

съседни подробни точки (фиг.5.20). Тогава се получава следният 

израз за максимално допустимата дължина на дъгата maxd  между две 

съседни подробни точки от кривата : 

(5.25)                                  max допd 8R f  

При зададена стойност на допf  по форм.(5.25) се изчислява 

maxd , след което се приема подходяща кръгла стойност на дължината 

на дъгата maxd d . Тази стойност обикновено е 10,20  или 50 m . 

 Трасиране на подробни точки от хоризонтални кръгови 

криви по полярния метод 

Въвежда се полярна координатна 

система с начало в  НК КК  и полярна ос, 

насочена по направлението на съответната 

тангента (фиг.5.21). При зададена дължина 

на дъгата d  между всеки две съседни 

подробни точки се изчислява централният 
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ъгъл  , който съответства на тази дъга, по формулата: 

(5.26)                  
d

R
   

За всяка подробна точка с пореден номер i  се изчисляват 

полярни координати в координатна система с начало в  НК КК  по 

формулите: 

(5.27)               i i
H i

i i
S 2R sin 2R sin

2 2 2 2

   
    

 
 

Определянето на положението на подробната точка i на 

терена се извършва, като от трасировъчната станция  НК КК  

спрямо изходното направление  НК B КК B  се трасира ъгълът 

i i

2 2

 
  и по полученото направление се трасира разстоянието 

H iS  

или 
К iS . Целесъобразно е първата половина от подробните точки 

(между НК и СК) да се трасират от трасировъчната станция НК, а 

другата половина (между СК и КК) да се трасират от трасировъчната 

станция КК. 

 Трасиране на подробни точки от 

хоризонтални кръгови криви по 

ортогоналния метод 

Въвежда се локална правоъгълна 

координатна система с начало  НК КК , 

ос X  по направлението  НК B КК B  и ос 

Y  към центъра на кривата (фиг.5.20). 

Правоъгълните координати на трасираната 

т. i  се изчисляват по формулите: 

(5.28)        

 

   

i

2

i

x R sin i

i
y R Rcos i R 1 cos i 2R sin

2
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Самото трасиране се извършва по начина, описан за 

трасирането на СК по ортогоналния метод от тангентите, като 

първата половина от подробните точки (между НК и СК) се трасират 

от тангентата  1НК B Т , а другата половина (между СК и КК) се 

трасират от тангентата  2КК B Т . 

5.5 Трасиране на равнини 

Трасирането на произволна хоризонтална или наклонена 

равнина представлява трасиране в планово отношение на система от 

подробни точки от тази равнина и определяне на техните работни 

коти. Тази задача може да се изпълни чрез изработване на проект за 

вертикално планиране или директно на местността. Ще бъде 

разгледано директното определяне на работните коти на точки от 

проектната равнина върху терена. 

5.5.1 Трасиране на хоризонтални равнини 

За да се трасира една хоризонтална равнина трябва да бъде 

зададена проектната кота пр

AH  на поне една точка A  от тази равнина. 

Задачата може да бъде изпълнена чрез теодолит, тотална станция, 

оптичен или лазерен нивелир. Първоначално се трасират в планово 

отношение необходимите подробни точки от равнината, чиито 

работни коти ще бъдат определени директно върху местността. 

Обикновено тези точки представляват върховете на квадратна или 

правоъгълна мрежа с определена дължина на страните. Трасират се 

по някой от разгледаните методи за трасиране на точки – 

ортогонален или полярен. 

Инструментът се разполага на подходящо място, от което 

могат да се наблюдават максимален брой подробни точки. Визирната 

ос или видимият лазерен лъч се привежда в хоризонтално положение 

и се прави отчет Al  към латата, поставена върху дадената т. A .  След 

това се правят отчети 
kl  към латата, поставена върху отбелязаните 
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на терена подробни точки. Ако т. A  е на проектно ниво във 

височинно отношение, т.е. нейната работната кота е равна на нула 

 Ah 0 , работните коти на подробните точки се определят от 

следната формула: 

(5.29)                                       
k k Ah l l   

Когато т. A  не е в 

проектно положение по 

височина, т.е. Ah 0 , 

форм.(5.29) добива 

следния вид съгласно 

фиг.5.23: 

(5.30)   k k A Ah l l h    

Инструментът може да 

бъде поставен върху 

дадената точка A , като в този случай вместо отчета по латата Al  във 

форм.(5.29) и (5.30) участва височината на инструмента AJ . 

Когато се използва оптичен теодолит или тотална станция, 

визирната ос се поставя във вертикално положение, като се нагласи 

отчет по вертикалния кръг gz 100 . 

5.5.2 Трасиране на наклонени равнини 

Наклонената равнина се определя от най-малко три точки 

A, B  и C , зададени със своите проектни коти. След като се трасират 

в планово отношение подробните точки от равнината, както е 

описано в т.5.5.1, се извършва директното определяне на работните 

коти на тези точки. За целта се използва теодолит, тотална станция, 

лазерен или оптичен нивелир. Трябва инструментът да бъде поставен 

върху триногата и наклонен така, че неговата визирна ос или 

видимия лазерен лъч да описва равнина, успоредна на проектната 
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наклонена равнина. Ако се използва теодолит или тотална станция, 

необходимо е предварително отчетът по вертикалния кръг да се 

нагласи да бъде равен на g100 . 

За да бъде поставена визирната ос или видимият лазерен лъч 

успоредно на проектната наклонена равнина, инструментът се 

центрира върху т.А, като подравнителните му винтове трябва да 

бъдат разположени по такъв начин, че подравнителният винт b  да 

бъде приблизително в направлението AB , а подравнителният винт 

c - в направлениео AC , както е 

показано на фиг.5.24. Когато 

трите точки А, В и C са 

фиксирани на проектно ниво, 

т.е. техните работни коти са 

равни на нула, се измерва 

височината на инструмента AJ  и 

се прави отчет 
Bl  по латата в т.B. Чрез подравнителните винтове a и 

b инструментът се накланя така, че да се изпълни 
B Al J . След това 

инструментът се насочва в латата в т.C и се прави отчет 
Cl . Чрез 

наклонителните винтове a и c инструментът се накланя така, че да се 

изпълни 
C Al J . Инструментът отново се насочва към т.B, отчита се 

по латата и се наклонява с винтовете a и b, докато отчетът стане 

равен на височината на инструмента. Следва ново насочване към 

латата в т.C и наклоняване с винтовете a и c, докато отчетът стане 

равен на височината на инструмента. Тези действия се повтарят 

няколко пъти, докато се получи едновременно изпълнение на 

условията 
B Al J  и 

C Al J . Тогава визирната ос или лазерният лъч 

са успоредни на проектната наклонена равнина. Определянето на 

работните коти на подробните точки става, като се правят отчети 
kl  

по латата, поставена върху тези точки и се изчислява: 

(5.31)                                      
k k Ah l J   
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Когато трите точки A, B и C не са фиксирани на проектно 

ниво, т.е. техните работни коти са различни от нула, трябва да се 

наклонява инструментът по описания начин, докато се получат 

следните отчети по латите в т.B и т.C: 

(5.32)              
   B A A B C A A Cl J h h l J h h     

 

Работните коти на подробните точки се определят по 

формулата: 

(5.33)                                  k k A Ah l J h    

Ако подробните точки от 

наклонената равнина са трасирани по 

положение и са разположени по 

върховете на квадратна или 

правоъгълна мрежа, напр. показаната 

на фиг.5.25 квадратна мрежа с дължина 

на страната d, проектната наклонена 

равнина може да се определи (зададе) 

чрез проектната кота пр

AH  на изходната 

т. A  и два проектни наклона xi  и 
yi  по 

двете направления (оси) на мрежата. Тези величини се получават в 

резултат на проектирането. За да се получат работните коти на 

подробните точки, трябва да се изчислят техните проектни коти и да 

се определят теренните коти на тези точки. 

Теренните коти тер

kH  се получават, като се извърши 

геометрична нивелация с междинни точки (площна нивелация) по 

известните в геодезията начини. Използват се един или два близко 

разположени нивелачни репери с дадени коти. 

Проектните коти се изчисляват, като се използва дадената 

проектна кота пр

AH  на т.A и проектните наклони xi  и 
yi : 
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(5.34) 

пр пр пр пр пр пр

1 A x 2 A x 3 A x

пр пр пр пр пр пр

5 A y 10 A y 15 A y

H H di H H 2di H H 3di ...

H H di H H 2di H H 3di ...

     

     
 

Работните коти се получават по формулата: 

(5.35)  
пр тер

k k kh H H   
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6.1 Общи сведения за обхвата и съдържанието на 

инженерно-геодезическите работи при строителството на 

хидротехнически съоръжения 

Хидротехническите съоръжения са предназначени за 

използване на водните ресурси и за предпазване от вредното 

въздействие на водите. Те намират широко приложение във водното 

стопанство – в хидромелиорациите, водоснабдяването, водния 

транспорт, хидроенергетиката, рибовъдството и др., като създават 

възможност за вземане на вода за напояване и питейни нужи, за 

регулиране на режима на естествените водни течения в съответствие 

с потребността на различните отрасли на стопанството, за 

изграждане на изкуствени водоеми и системи за прехвърляне на вода 

от един географски район в друг, за транспорт на товари и др.  

Хидротехническите съоръжения се разделят на две основни 

групи – морски и речни. Според своето предназначение морските 

хидротехнически съоръжения биват брегозащитни и пристанищни, а 

речните – водоподпорни, водовземни, водопровеждащи, 

облекчителни и водоограждащи. Освен това се различават 

специални видове хидротехнически съоръжения като пристанищни 

съоръжения, сгради на ВЕЦ, шлюзове за корабоплаване, 

хидромелиоративни, риболовни, санитарни и др. Група от различни 

хидротехнически съоръжения с еднакво предназначение и 

местоположение образуват хидровъзел. Хидровъзлите често 

обединяват съоръжения с общо и специално предназначение. 

Едни от най-разпространените и важни видове 

хидротехнически съоръжения са язовирните стени. Те са 
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предназначени за създаване на водохранилища, често пъти с 

комплексно предназначение. Водният запас във водохранилищата се 

използва за получаване на електроенергия, за водоснабдяване на 

промишлени предприятия и населени места, за напояване, за 

създаване на условията за корабоплаване, за борба с наводненията, 

рибовъдство, воден спорт и др. Размерите на язовирните стени при 

големите язовири достигат до повече от 300 m  височина и няколко 

километра дължина. 

В зависимост от използвания строителен материал се 

различават земни, каменнонасипни и бетонни язовирни стени. 

Бетонните язовирни стени са гравитационни, дъгови, дъгово-

гравитационни и контрафорсни.  

Гравитационните стени поемат налягането на водата в 

язовира чрез собствената си тежест. Дъговите стени имат 

криволинейна форма (дъга от окръжност), като изпъкналата част е 

към страната на водохранилището. Силата на водния натиск се поема 

от бреговете на речната долина. Строят се в тесни речни долини със 

здрави и стръмни скални брегове. При дъгово-гравитационните 

стени налягането на водата се поема  чрез комбинация от сводово и 

гравитационно действие. Те също имат криволинейна форма, голяма 

височина и маса. Контрафорсните стени се строят като редица от 

дъги, които се опират на ребра (контрафорси) откъм сухата страна. 

От водопровеждащите съоръжения най-важни и с най-широко 

разпространение са каналите, които съгласно своето предназначение 

биват плавателни, напоителни (иригационни), водопроводни, 

енергетични (деривационни), дренажни и др. 

Разположението на проектирания хидротехническия обект се 

избира върху топографска карта в М 1: 25000 1: 100000 , когато се 

предвижда той да бъде изграден в неурбанизирана територия. Когато 

се предвижда обектът да бъде изграден в урбанизирана територия, се 

използват устройствените планове на съответното населено място. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Съдържанието на инженерно-геодезическите работи при 

предварителните (прединвестиционни) проучвания на 

територията на хидротехническите обекти е разгледано във втора 

глава. Първоначално се избира подходяща координатна и височинна 

система за обекта и се създава инженерно-геодезическа мрежа със 

сравнително невисока точност (от порядъка на няколко сантиметра), 

чрез която да се извърши геодезическо обезпечаване (привързване) 

на провежданите предварителни проучвания. Координатите и 

височините на точките от тази мрежа се определят в избраната 

координатна и височинна система. След това се извършват самите 

проучвания - инженерно-топографски и хидрографски снимки, 

изработване на топографски и хидрографски планове и карти на 

района, където ще се извършва строителството, изработване на 

профили на водни течения и водни площи, определяне на водни 

количества, геоложки, хидроложки и други специални проучвания. 

Инженерно-топографските и хидрографските снимки се извършват в 

различни мащаби в зависимост от фазата на проектирането. 

Проектирането на големите инженерни обекти, 

включително и хидротехнически се извършва върху топографски 

карти в М 1: 5000 1: 25000  за неурбанизирани територии, като за 

участъците, където ще се строят различни съоръжения се изработват 

топографски планове в М 1: 1000 1: 2000 . За урбанизирани 

територии се използват устройствените планове на съответното 

населено място. Тези материали обикновено се предоставят на 

проектантите в цифров вид, т.е. проектирането се извършва на 

компютър в определена софтуерна среда, най-често CAD-система. 

Проектът на големите хидротехнически обекти се разработва 

на три фази, регламентирани в глави 5, 6 и 7 на Наредба №4 от 21 

май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Съгласно тази наредба проектирането се извършва на три етапа 

(фази) – идеен проект, технически проект и работен проект. Към 

всяка от тези фази се разработва проект за инженерно-

геодезическите работи (част «Геодезия»), като отделните части 
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могат да бъдат обединени в общ сборен проект за инженерно-

геодезическите работи на обекта. 

Съдържанието на сборния проект за инженерно-

геодезическите работи е разгледан в т.1.3. Той включва проектен 

генерален план на обекта (проект за хоризонтално планиране), 

проект за вертикално планиране, трасировъчен проект, включително 

проект на геодезическата трасировъчна мрежа, проект за текуща 

изпълнителна снимка, проект за монтаж и проверка на технологично 

оборудване, проект за окончателна изпълнителна снимка и проект за 

определяне на деформации на обекта, вкючително и инженерно-

геодезическата мрежа за определяне на деформации. 

При изграждането на хидротехническите обекти се 

извършват разнообразни по характер и значителни по обем 

инженерно-геодезически работи, свързани основно с трасирането на 

характерни точки, оси и равнини от съоръженията на обекта. За 

целта се използва предварително създадената геодезическа 

трасировъчна мрежа. Трасировъчните данни се получават от 

проектния генерален план. Трасировъчните работи се изпълняват на 

всички етапи от извършване на строителството – при трасиране на 

осите на съоръженията, при извършване на земните и бетонните 

работи, при монтаж на метални конструкции, технологично 

оборудване (хидроагрегати) и др. Освен това се извършва проверка 

на монтажа на технологичното оборудване, текуща и окончателна 

изпълнителна снимка и определяне на деформации по време на 

строителството и експлоатацията на обекта. 

6.2 Определяне на обема на водохранилището и трасиране 

на неговия контур 

При проектирането на хидровъзела се определя 

разположението на двете крайни точки A  и B  на язовирната стена. 

За целта се използват топографски карти в М 1: 5000  или М 1:10000, 

по възможност предоставени на проектантите в цифров вид. Двете 
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крайни точки A  и B  на стената се избират да бъдат с еднаква 

височина, т.е. да лежат на един хоризонтал - фиг.6.1. 

 
Фиг.6.1 

Върху отсечката AB  се намира проектното положение на две 

точки с коти, равни на проектната кота ВH   на водната повърхност 

(водното огледало) на водохранилището. Тази кота се задава в 

проекта на хидровъзела и определя района, който ще бъде залят от 

водата, т.е. хоризонталът на заливането. На фиг.6.1 тези точки са 

означени с отметка ВH . Контурът на водохранилището се определя, 

като се проследи хоризонталът с кота ВH , който определя границата 

на залятата от водата територия. За същата фигура това е 

хоризонталът с кота ВH 101.4m , означен с пунктир. Той може да 

се получи чрез интерполация между двата съседни хоризонтали с 

коти H 101m  и H 102 m . 

Площта на водохранилището се определя със средствата 

(функциите) на софтуера, използван за проектирането. За 

продуктите на Autodesk това става с изпълнението на командата 

«AREA», подадена от командния ред. При изпълнението на тази 

команда системата изисква последователно указване на точки, които 

описват контура (границата) на водохранилището като затворена 

линия, като след последната въведена точка се натиска клавишът 

«ENTER». В случай, че проектът се изготвя върху топографски план, 

който не е в цифров вид, площта се определя с полярен планиметър. 
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За определяне на обема на водохранилището също се 

използват системните средства на използвания за проектирането 

софтуер. В средата на Autodesk Civil 3D изчисляването на обема се 

извършва, като се създават две повърхнини. Едната от тях представя 

дъното на водохранилището посредством мрежа от непокриващи се 

триъгълници и получените чрез тях хоризонтали и е показана на 

фиг.6.2. Тази повърхнина се нарича «базова» («base surface»). 

 

Фиг.6.2 

За да се създаде тази повърхнина е необходимо да бъдат 

въведени в средата на Civil 3D определен брой подробни точки с 

известни координати  i ix , y  и височини iH , описващи дъното на 

водохранилището. Координатите и котите на тези точки могат да 

бъдат определени чрез извършване на хидрографска снимка или да 

бъдат отчетени от топографска карта, стига тя да е актуална. За 

показания на фиг.6.2 цифров модел (повърхнина) са използвани 

подробни точки с отчетени координати и коти от топографската 

основа, показана на фиг.6.1. 

Другата повърхнина представя водната повърност на 

водохранилището (водното огледало) посредством мрежа от 

непокриващи се триъгълници и един единствен хоризонтал с 

височина ВH 101.4m , който представлява контура на 

водохранилището - фиг.6.3. Тази повърхнина се нарича 

«сравнителна» («comparision surface»). 
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Фиг.6.3 

Търсеният обем се получава от пространственото тяло, 

получено от проектирането по направление на координатната ос Z  

на сравнителната повърхнина върху базовата. Ако границите на 

двете повърхнини се различават, 

взема се предвид само общата им 

част, както е показано на фиг.6.4. 

Изчисленията се извършва със 

системна функция, 

която се стартира с 

натискане на 

показания бутон на страницата 

«Analyze» от лентата с 

инструменти на Civil 3D. При изпълнението на функцията 

автоматично се създава т.нар. «обемна повърхнина» («Volume 

surface»), която обгражда показаното на фиг.6.4 пространствено 

тяло, определено от базовата и сравнителната повърхнина, и се 

определя обема на това тяло. След стартирането на функцията за 

определяне на обеми се появява диалогов прозорец, част от който е 

показана на фиг.6.5. 

 
Фиг.6.5 
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Избира се третият от показаните в горната лява част на 

фигурата бутони - «Create new volume surface». Отваря се 

допълнителен диалогов прозорец, в който се задават имената на 

обемната повърхнина и на базовата и сравнителната повърхнини и 

друга информация. След задаването на имената и затварянето на 

допълнителния прозорец автоматично се извежда информацията, 

показана на фиг.6.5 («Cut» - изкопи, «Fill» - насипи, «Net» - разлика 

между изкопите и насипите). При определяне на обема на 

водохранилище и при приета повърхнината на дъното за базова 

обемът на водата ще бъде изписан в колоната «Fill» в дименсия 

кубически метри. 

Когато проектът на водохранилището не е в цифров вид, а е 

изработен върху топографска основа на хартиен носител, данните се 

отчитат по графичен начин и се изчислява обемът на водния пласт 

между всеки два съседни хоризонтала, които попадат в контура. За 

целта се определят площите, оградени от всеки хоризонтал и оста 

AB  на язовирната стена чрез измервания върху картата с полярен 

планиметър. За показания на фиг.6.1 пример ще се изчислят следните 

площи: 
ВHP  - площта, заградена от хоризонтала с кота BH 101.4m  

и оста на стената, 101P  - площта, заградена от хоризонтала с кота 

H 101.0 m  и оста на стената, 100P  - площта, заградена от 

хоризонтала с кота H 100.0 m  и оста и 99P  - площта, заградена от 

хоризонтала с кота H 99.0 m  и оста. След това се изчисляват 

обемите на водните пластове между всеки два съседни хоризонтала 

по формулата за обем на пресечена пирамида: 

(6.1) 

 

 

 
B B B

99 ,100 99 100 99 100

100 ,101 100 101 100 101

101, H 101 H 101 H

h
V P P P P

3

h
V P P P P

3

h'
V P P P P

3
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В послените формули 
99,100V  е обемът на водния пласт между 

хоризонтала с кота H 99.0 m  и хоризонтала с кота H 100.0 m , 

100,101V  е обемът на водния пласт между хоризонтала с кота 

H 100.0 m  и хоризонтала с кота H 101.0 m  и 
B101, HV  е обемът на 

водния пласт между хоризонтала с кота H 101.0 m  и хоризонтала 

с кота BH 101.4m  (контурът на водохранилището). Величината 

h 1m  е височината на сечението, т.е. разликата в котите на два 

съседни хоризонтала, а h' 0.4 m  е разликата в котите на контура 

 BH 101.4 m  и на предишния хоризонтал с кота H 101.0 m . 

Обемът на водохранилището, показано на фиг.6.1 е: 

(6.2) 
B99,100 100,101 101, HV V V V     

Общата формула за определяне на обема по графични данни 

от топографската основа може да се запише по следния начин: 

(6.3)  i i 1 i i 1

1
V P P P P h

3
      

След като бъде прието окончателното проектно решение за 

хидровъзела, се пристъпва към трасиране на контура на 

водохранилището. Това означава да се обозначат на терена точки от 

границата, т.е. от линията, до която ще достигне заливането на 

водата съгласно проектните разчети. Задачата се свежда до 

трасиране на точки съгласно техните проектни коти, които са равни 

на котата BH  на хоризонтала на заливането. Обикновено при 

трасирането се ползва нивелир и лати, като се прилага техническа 

нивелация с невисока точност (от порядъка на 2 3cm ). Ползват се 

нивелачни репери от съществуващи нивелачни мрежи - от 

държавната мрежа, от нивелачната мрежа, създадена преди това за 

извършване на предварителните (прединвестиционните) проучвания 

или от други нивелачни мрежи. В участъка, за който трябва да се 

трасира контурът на водохранилището се полага включен нивелачен 
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ход – на фиг.6.6 това е нивелачният ход между дадените репери с 

номера 20 и 21. Включеният нивелачен ход е нр.20-1-2-3-4-нр.21. От 

изравнението на измерените превишения се получават височините 

на новоопределяемите репери 1,2,3  и 4 . 

Участъкът, за който се 

трасира контурът на 

водохранилището се 

разделя на 

подучастъци. На 

подходящо място I  от 

първия подучастък се 

поставя нивелирът, 

прави се отчет «назад» 

към латата, поставена 

върху точка 1 от 

положения нивелачен 

ход и след това се 

трасират точките a, b, c и d  с проектна кота BH  - котата на 

хоризонтала на заливането. Трасирането се извършва по втория от 

разгледаните в т.4.3.1 начини, когато положението на трасираната 

точка в планово отношение не е фиксирано и следва да се определи 

върху терена по такъв начин, че нейната теренна кота да бъде равна 

на проектната ѝ кота BH , като за целта латата се движи по терена, 

докато с нивелира по нея се направи изчисленият «проектен» отчет 
прb  с точност до 5 6 cm  . След това се трасират точките от втория 

подучастък – нивелирът се поставя в станцията II , прави се отчет 

«назад» към латата, поставена върху точка 2 и се трасират точките 

e, f  и g  съгласно същата проектна кота BH  и т.н. 

За следващия участък от контура на водохранилището се 

полага друг включен нивелачен ход, като се използват подходящи 

дадени репери от съществуващи нивелачни мрежи и по разгледаната 

схена продължава трасирането на точките от контура. 
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Трасираните точки се обозначават на терена с дървени 

колове. Те представляват една силно начупена линия, която следва 

да се изглади чрез «апроксимитащи» («изравнителни») участъци с 

дължина 200 300 m  - на фиг.6.6 това са участъцита AB, BC,CD  и 

DE , които формират окончателния контур на водохранилището. 

След трасирането точките A, B,C, D  и E  от контура се стабилизират 

с трайни гранични знаци, обикновено бетонни блокове, закопани в 

земята, заснемат се и се координират. Определената граница на 

водохранилището се нанася върху проектния генерален план на 

хидровъзела. 

В «Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони», издадена от МРРБ, се определя необходимата 

площ за изграждането и експлоатацията на хидровъзел заедно с 

прилежащото му водохранилище: 

Чл. 63. (1) Необходимата площ за язовири и водоеми се 

определя от очертанията на чашата при максимално водно ниво на 

преливника, определено при условията на обезпеченост 1 на сто, 

като при язовирите откъм сухия откос на стената се добавя ивица, 

равна на 2 пъти височината на стената, мерено от петата на откоса. 

6.3 Инженерно-геодезически работи при строителството 

на хидровъзли 

Разположението, гъстотата и точността на точките от 

инженерно-геодезическата мрежа, използвана за извършване на 

предварителните (прединвестиционните) проучвания не отговарят 

на изискванията на строително-монтажните работи при 

изграждането на хидровъзела. Тези точки се избират на места, 

подходящи за извършване на проучвателните дейности и се 

стабилизират нетрайно, обикновено с дървени колове, поради което 

голяма част от тях са унищожени до започването или още в началния 

етап на стротелството. Освен това тяхната точност не е висока (те са 
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определени с грешка от няколко сантиметра, дори до дециметър) и 

не могат да бъдат използвани за целите на строителството. 

За да се обезпечат строително-монтажните работи на 

хидровъзела, на територията на строителната площадка се създава 

планова и височинна геодезическа трасировъчна мрежа по 

начините, разгледани в т.3.2. В някои случаи тази мрежа се развива 

в локална координатна система като самостоятелна, т.е. не се 

привързва към съществуващи геодезически мрежи (триангулачни, 

полигонометрични и др.), за да се избегне влиянието на грешките в 

координатите на дадените точки от съществуващите мрежи. Много 

често геодезическите трасировъчни мрежи се създават чрез 

геодезически определения при използване на спътникови системи за 

позициониране (GNSS – Global Navigation Satellite System), като се 

използват специални геодезически приемници за спътниковите 

сигнали и специализиран софтуер за обработката им. 

 
Фиг.6.7 

Създадената геодезическа трасировъчна мрежа трябва да е с 

висока точност, да обхваща целия район на строителство на 
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хидровъзела и при възможност да послужи като изходна основа за 

другите инженерно-геодезически работи при строителството – 

текуща и окончателна изпълнителна снимка, определяне на 

деформации по време на строителството и експлоарацията на 

хидротехническия обект и др. 

На фиг.6.7 е показана инженерно-геодезическа мрежа, 

развита на територията на строителната площадка на хидровъзел и 

стоманобетонна язовирна стена заедно с хидроелектростанция 

(ВЕЦ). Водното течение е отбито по временен канал, а строителната 

площадка на хидровъзела е оградена с дига. След завършване на 

строителството земните маси от дигата се използват за засипване на 

временния канал. Направлението AB  представлява главната 

(надлъжната) ос на стената, като двете точки A  и B  са точки от 

геодезическата трасировъчна мрежа. Ако се предвижда по време и 

след завършване на строителството тази мрежа да се използва за 

определяне на деформации на хидротехническите съоръжения от 

обекта, тя трябва да бъде проектирана и създадена с най-висока 

точност – грешката в положението на 

точките да бъде m 1cm . 

Точките от инженерно-

геодезическата мрежа се избират на 

удобни за използване и  защитени от 

унищожаване места. Необходимо е да 

има видимост между тях съгласно 

изработената схема на мрежата, да има 

видимост към точките, които ще се 

трасират и да бъдат така разположени, 

че да не пречат на строителството и 

движението на транспортните средства. 

Стабилизират се чрез наблюдателни 

стълбове с вградени устройства за 

принудително центриране. На фиг.6.8 е показан наблюдателен стълб, 

върху който се прикрепя инструментът. На фиг.6.9 са показани 
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устройства за принудително центриране, които се вграждат 

(бетонират) в горната повърхност на наблюдателния стълб. Върху 

тях се навива главата (триножката) на инструмента и се осигурява 

неизменното му положение при всяко поставяне върху стълба. 

Инженерно-геодезическата мрежа на територията на 

хидровъзела може да бъде създадена като ъглово-линейна чрез 

извършване на наземни геодезически ъглови и дължинни 

измервания при използване на 

високоточни инструменти (тотални 

станции) или чрез прецизни GNSS – 

определения. Възможно е двата начина да 

се комбинират, например за показаната на 

фиг.6.7 мрежа точките A,B,C,D,E  и F , 

разположени по бреговете на речната 

долина да се определят чрез спътникови наблюдения, а точките 

1,2,3,4,5 и 6 да се привържат към тях чрез наземни ъглови и 

дължинни измервания. Котите на точките от височинната 

инженерно-геодезическа мрежа се получават чрез геометрична 

нивелация. Ако височинната мрежа освен за трасиране се предвижда 

да бъде използвана и за следене на вертикални деформации, котите 

на реперите се определят със средна квадратна грешка по височина 

Hm 1mm . Координатите на точките от мрежата на обекта се 

определят в локална и в държавна координатна система. 

След създаването на геодезическата трасировъчна мрежа 

съгласно проектния генерален план се трасират по полярния метод 

контурите на временните съоръжения – дигата и обходния канал 

(фиг.6.7) . Извършват се инженерно-геодезическите работи при 

насипването на дигата и прокопаването на обходния канал – следи 

се височината и наклоните на насипа на дигата и дълбочината на 

канала при прокопаването му. Изпълняват се земните работи по 

направата на изкопа, ограден от дигата, и се следи за неговата 

дълбочина. 
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Геодезическите трасировъчни работи при строителството на 

хидровъзела продължават с трасиране на надлъжната ос на 

стената, която се явява главна ос на целия хидротехнически обект. За 

целта се трасират двете точки A  и B  от надлъжната ос, които се 

включват в инженерно-геодезическата мрежа на обекта, както е 

показано на фиг.6.7. Данните за трасирането на тези две точки са 

техните координати, отчетени от проектния генерален план.  

При определянето на проектните координати на двете точки 

A  и B  се различават следните два случая: 

 Проектният генерален план е в цифров вид – отчитането на 

координатите на двете точки A  и B  се извършва в софтуерната 

среда, в която е разработен проектът (най-често CAD-система), като 

за целта се използват системните средства (функции) на тази среда. 

 Проектният генерален план е разработен на хартиен 

носител. В този случай координатите на двете точки от оста се 

отчитат графично, като грешката в тяхното планово положение е 

m 0.2M [ mm] , където М  е мащабното число на плана. 

Пример: Проектният генерален план е изработен в мащаб 

1:5000 на хартиен носител. В този случай М=5000 и грешката в 

положението на двете точки А и В е m 1000 mm 1m  . 

Тази наглед значителна грешка от един метър, разгледана в 

примера,  не застрашава изграждането на хидровъзела, тъй като при 

трасирането впоследствие на всички строителни оси, точки, равнини 

и конструктивни елементи се постига сантиметрова и много често 

милиметрова точност в тяхното взаимно разположение. Посочената 

стойност «един метър» означава, че цялостната конфигурация на 

съставения от отделни съоръжения хидротехнически обект ще бъде 

разположена върху строителната площадка с такава грешка. 

Трасирането на двете точки от оста се извършва с тотална 

станция, като се използват точките от създадената геодезическа 

трасировъчна мрежа – точките C,D,E  и F , показани на фиг.6.7. 

Може да се използва един от следните начини: 
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 Трасиране на точките A  и B  с тотална станция по 

координати  - положението на двете точки се определя, като се 

използва вграденият в инструмента софтуер за трасиране (функцията 

«setting out»). Трасирането се извършва по начина, описан в т.5.1.3. 

 Трасиране на точките A  и B  с тотална станция по 

полярния метод  – от проектните координати на двете точки от оста 

на стената и от дадените координати на изходните точки от ГТМ се 

изчисляват трасировъчни данни – полярни ъгли и разстояния за 

двете точки. Трасирането се извършва по начина, описан в т.5.1.1. 

Възможно е точките A  и B  да се трасират чрез GNSS 

измервания в кинематичен режим (RTK – Real Time Kinematic), 

които са измервния в реално време. Точността на този вид 

измервания (трасиране) е от порядъка на няколко сантиметра 

(обикновено 2 3cm ), като важат същите съображения, както и при 

трасирането на двете точки по полярния метод с графично отчетени 

координати. 

Трасираните точки A  и B  се привързват към създадената 

инженерно-геодезическа мрежа (точките C, D, E  и F на фиг.6.7) чрез 

извършване на ъглови и дължинни измервания от тях към други 

точки от мрежата и обратно – от съществуващи точки от мрежата 

към точките A и B. След това координатите на всички точки от 

мрежата се преизчисляват чрез изравнение по МНМК. 

Координатите на точките A и B могат да се получат и чрез 

прецизни GNSS определения в статичен режим на измерване, като се 

използват двучестотни геодезически приемници, при което се 

получава грешка в положението на точките от няколко милиметра до 

1cm . В този случай мрежата не се преизчислява. 

Надлъжната (главната) ос на язовирната стена е изходна ос за 

трасирането на всички останали оси, точки, равнини и представените 

чрез тях конструктивни елементи от съоръженията на обекта. След 

нейното определяне двете точки A  и B  се стабилизират трайно 

върху терена с подходящи знаци и се пристъпва към трасирането на 

главните оси на останалите съоръжения от обекта. За целта е 
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целесъобразно да се въведе локална (приета) координатна система с 

оси X  и Y , успоредни на главните строителни оси – фиг.6.10. 

 

Фиг.6.10 

Данните за трасирането на главните оси се получават от 

проектния генерален план, представен в цифров вид или на хартиен 

носител. Чрез трасирането на главните оси се цели да се определи 

взаимното разположение на проектираните съоръжения, както и 

разположението им спрямо други съществуващи сгради и 

съоръжения. Тъй като съоръженията от хидровъзела са в 

технологична връзка помежду си и с други съществуващи обекти, 

трасирането на техните главни оси се извършва чрез аналитично 

изчислени спрямо оста на язовирната стена трасировъчни данни, 

които са функционално обвързани и са получени от проектните 

геометрични размери на съоръженията и от параметрите на 
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технологичните връзки. По такъв начин грешката в положението на 

трасираната ос на стената не оказва влияние върху взаимното 

разположение на останалите съоръжения от обекта. 

Точките K1  и K2  (фиг.6.10) са разположени на двата бряга 

на речната долина и фиксират главните оси в едното направление – 

успоредно на язовирната стена. Перпендикулярно на оста на стената 

са другите главни оси, определени от точките K3  и K4 , като тези 

точки по възможност се избират пак по двата бряга. Трасирането на 

точките K1,K2,K3  и K4  на двата бряга на речната долина се 

извършва по някои от разгледаните в т.5.1 методи, като се използват 

точките A,B,C,D,E  и F  от геодезическата трасировъчна мрежа 

(фиг.6.7). Трасировъчните данни се 

изчисляват по такъв начин, че точките 

K1 A K2   на единия бряг и K1 B K2   

на другия бряг да лежат на една линия, т.е. 

да образуват створ. След това се трасират 

по створно-дължинния метод (т.5.1.4) 

точките Г  и Д  на двата бряга на речната 

долина, както е показано на фиг.6.10. 

Трасирането на точките 1  и 5  от 

двете страни на язовирната стена се извършва чрез створна засечка 

(фиг.6.11). При този метод за трасиране се търси пресечната точка на 

две направления (два створа) K1 K1  и K3 K3 . Необходимо е да 

се разполага с два инструмента (оптични теодолити или тотални 

станции). В крайната точка на всеки от двата створа се центрира 

инструмент, а в другия край – сигнал. Всеки от инструментите се 

насочва към сигнала в другия край на створа и така визирните оси на 

двата инструмента застават по направление на двете строителни оси 

K1-K1 и K3-K3. В района, където трябва да попадне трасираната 

точка 1, отива фигурант със сигнал. По команди, подавани от 

операторите на двата инструмента, сигналът последователно се 

поставя в единия створ, след това в другия, след това отново се 
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доуточнява положението на трасираната точка в първия створ, след 

това във втория и т.н., докато сигналът не застане едновременно и в 

двата створа – за всеки от двата инструмента средната вертикална 

нишка трябва да попада симетрично върху сигнала (фиг.6.12) и това 

е търсеното разположение на трасираната точка. 

В случай, че се разполага само с един инструмент, 

трасирането на точките 1  и 5  се извършва по створно-дължинния 

метод (т.5.1.4) от створовете K1-K1 и K2-K2. Трасирането на точките 

2, 3 и 4 от двете страни на стената също се извършва по створно-

дължинния метод, като се използват 

створовете 1-1 и 5-5. Трасирането на 

пресечните точки Г/1, Г/2, Г/3 … Д/4, Д/5 на 

главните строителни оси се извършва след 

направата на изкопа чрез створни засечки или 

по створно-дължинния метод.  

Главните строителни оси 

представляват геометричната основа за 

трасирането на основните и допълнителните 

(подробните) оси на обекта, разгледани в т.3.1. Точките от тези оси 

се трасират по начините, разгледани в т.5.1. Тъй като основните и 

допълнителните (подробните) оси обикновено са перпендикулярни 

или успоредни на главните оси на обекта, най-голямо приложение 

при трасирането им намира створно-дължинният метод и методът на 

створните засечки. 

Трасирането на характерни точки, линии и равнини от 

хидротехническите съоръжения се извършва, като се използват 

главните, основните и допълнителните оси. Обикновено се 

използват ортогоналният метод, створно-дължинният метод и 

створните засечки. Често пъти трасирането се извършва, като се 

използват точките от геодезическата трасировъчна мрежа при 

прилагане на полярния метод за трасиране, трасиране чрез прави 

ъглови и линейни засечки и др.. 
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Първоначално се трасират най-отговорните и важни 

характерни точки, линии и равнини. След това от тях, както и от 

строителните оси чрез елементарни трасировъчни операции, 

извършвани от техническия персонал на обекта може да се определи 

пространственото разположение на всички останали точки, линии и 

равнини, необходими за обезпечаване на строителството. 

Трасирането на точки по височина се извършва, като се 

използват реперите от развитата на територията на обекта височинна 

инженерно-геодезическа мрежа по начините, разгледани в т.4.3. 

След трасирането на 

двете точки A  и B  от 

надлъжната (главната) 

ос на язовирната стена 

се извършва пикетаж на 

тази ос, като се 

определят пикетни 

(подробни) точки през 

определено разстояние 

d (напр. d=20 m). На 

фиг.6.13 е показано 

плановото положение на праволинейна земнонасипна язовирна 

стена, като точките по оста са с номера 1, 2, 3 … 8. Тъй като точките 

A  и B  са разположени на двата бряга на речната долина, 

целесъобразно е пикетните точки от оста на стената да се трасират 

по разгледаните начини за трасиране на точки от права при наличие 

на видимост между крайните точки (т.5.2.2). 

Височините на пикетните точки от стената се определят чрез 

геометрична нивелация, като се използват близко разположени 

репери от височинната инженерно-геодезическа мрежа. На фиг.6.14 

е показан включен нивелачен ход между двата дадени репера 
10R  и 

11R  от височинната мрежа на обекта, който преминава през 

пикетните точки 1, 2, 3, … , 8. 
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Едновременно с определянето на височините на пикетните 

точки, при земнонасипните и бетонните  язовирни стени се 

определят и котите на точките '

kC  и "

kC , разположени на 1020 m 

настрани от оста. Те се използват, за да се изчислят наклоните на 

терена в отделните пикетни точки в перпендикулярно на оста 

направление. Тези наклони са необходими, за да се пресметнат 

разстоянията '

kL  и "

kL  от оста до точките от контура на основата на 

стената върху терена откъм мократа и сухата страна и да се очертае 

самият контур (фиг.6.13). 

За да се определят котите на пикетните точки по оста на 

стената и на помощните точки '

kC  и "

kC  се прилага методът на 

геометричната нивелация с междинни точки, разгледан в т.II.2.3 от 

Приложение II. Наклонът на терена в k – тата пикетна точка се 

определя по формулата: 

(6.4) 
' ''
k kC Cт

k

H H
i

l


  

където l е разстоянието между помощните точки '

kC  и "

kC  (фиг.6.14). 

Изчисляването на хоризонталните разстояния 
'

kL  и 
"

kL  от оста 

до точките от контура на основата на стената откъм мократа и сухата 

страна се извършва по следните формули: 
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(6.5) 

k'

k т

k

k"

k т

k

hi' b
L

i' i 2 i'

hi" b
L

i" i 2 i"

 
  

  

 
  

  

 

В последните формули i'  е 

наклонът на стената откъм 

водата, i"  е наклонът откъм 

сухата страна, b  е 

широчината на короната, 

k 0 kh H H   е височината на 

стената в k – тата пикетна 

точка, kH  е котата на тази 

пикетна точка, а 0H  е проектната кота на короната (фиг.6.15). 

Контурът на основата на стената върху терена се 

определя, като от всяка подробна точка k се издигне перпендикуляр 

и по полученото направление се трасира разстоянията 
'

kL  по посока 

към мократа страна и 
"

kL  по посока към сухата страна, както е 

показано на фиг.6.13. При дъговите бетонни стени разстоянията 
'

kL  

и 
"

kL , определени по форм.(6.5) се трасират по направление на 

радиуса на стената. 

След трасирането на контура на основата се извършват 

различни по вид и точност инженерно-геодезически работи, 

свързани с изграждането на стената. С тях се цели да се осигурят 

предвидените в проектния генерален план форма, размери и 

разположение на стената, както и осъществяване на технологичните 

връзки с другите съоръжения от хидровъзела. Инженерно-

геодезическите работи (ИГР) при изграждането на стената могат да 

бъдат класифицирани по следния начин:  

 ИГР при оформяне на основата (леглото) на язовирната 

стена – свързани са с определяне на работните коти на определен 
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брой точки от основата на стената съгласно проекта, т.е. свежда се 

до трасиране на една или повече проектни хоризонтални или 

наклонени равнини (т.5.5.1 и т.5.5.2). Съгласно определените 

работни коти се извършват земните работи (изкопи) за оформяне на 

строителната площадка, върху която ще се изгражда стената; 

 ИГР при извършване на земнонасипните и бетонните 

работи – при земнонасипните язовирни стени се следи нивото 

(котата) на насипа до достигане на проектното ниво и се контролират  

наклоните i'  и i"   откъм водната и сухата страна (фиг.6.15), като се 

използва геометрична или тригонометрична нивелация. 

 
Фиг.6.16 

Бетонните стени се изграждат от отделни секции, разделени с 

температурно-деформационни фуги. Всяка секция е разделена на 

блокове с височина обикновено 3 т. Бетонът в блоковете се излива 

последователно по строителни хоризонти (фиг.6.16 а), като за всеки 

блок се изработва кофраж.  

В този случай ИГР включват трасиране на границите на 

секциите (точките 
1 2 3A ,A ,A  и 

4A ) по ортогоналния метод, като се 

използват вече трасираните надлъжни и напречни строителни оси на 

обекта (фиг.6.17) или по полярния метод от точките от 

геодезическата трасировъчна мрежа. След това се извършват 

контролни измервания на страните и диагоналите на секцията и 

резултатите се сравняват с проектните размери. Ако разликите са по-

големи от 10 тт, границите на секцията се трасират отново. 
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 Следва трасиране на границите на блоковете, като се прилага 

створно-дължинният и ортогоналният метод. За целта се използват 

проектните разстояния от 

точките на съответния блок до 

границите на секцията, в която 

той попада. Границите на 

блоковете се изнасят на около 1 т 

настрани от самия блок, за да се 

изработи кофражът – точките 
' " ' ' "

1 1 2 4 4B ,B ,B ...B ,B , показани на 

фиг.6.16 б. След направата на 

кофража се извършват контролни 

измервания на неговите размери 

и те се сравняват с проектните. 

За да се трасира проектното ниво на отделните блокове при 

изливането на бетона се определя котата на горната повърхност на 

кофража на всеки блок чрез геометрична нивелация. 

При дъговите бетонни стени границите на секциите и на 

блоковете се изчисляват аналитично или се отчитат от цифровия 

модел на проектния генерален план и се трасират съгласно 

изчислените или отчетените от модела проектни координати по 

полярния метод, като се използват точките от геодезическата 

трасировъчна мрежа. 

 ИГР при изграждането на външните и вътрешните 

елементи на язовирната стена. Вътре в стената се разполага 

машинната зала и камери за водните турбини на водно-

електрическата централа, водопропускателни устройства със 

затвори, тунели и галерии за контрол на състоянието на тялото на 

стената и за определяне на показателите за филтрация на водата. 

Откъм горната част на стената се инсталират защитни решетки за 

спиране и събиране на различни плаващи предмети и отпадъци. 

Откъм долната част се поставят водозащитни съоръжения за 
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предпазване на  дъното на реката от отмиване. За целите на 

рибовъдството и съхранението на рибните ресурси, при стената се 

създават ефективни рибопропускателни устройства. 

Геодезическите трасировъчни работи при изграждането на 

изброените и други строителни конструкции (напр. трасиране на 

осите на оборудването в машинната зала на ВЕЦ, автомобилният път 

върху стената и т.н.) се извършват по створно-дължинния или 

ортогоналния метод, като се използват трасираните главни, основни 

и допълнителните оси на обекта. Голямо приложение намира и 

полярният метод, при който се използват точките А и В от оста на 

стената или други, близко разположени точки от геодезическата 

трасировъчна мрежа (фиг.6.7 и фиг.6.10). Точността на 

трасировъчните работи трябва да съответства на допуските за 

отклоненията на бетонните съоръжения и строителни елементи от 

техните проектни размери, като трасирането трябва да се извърши 

със средна квадратна грешка m 5 15 mm   или съгласно зададената 

в сборния проект за инженерно-геодезическите работи точност. 

Чрез подходящи планови и височинни трасировъчни работи 

се осигурява построяването и на различните канали, шахти, дренажи, 

изпускатели, преливници и др. съоръжения, предвидени в проекта и 

необходими за функционирането на хидровъзела. 

 ИГР при монтиране на хидроагрегати на ВЕЦ – този 

вид инженерно-геодезически работи са 

най-отговорни и се изпълняват с най-

висока точност. На фиг.6.18 е показана 

схема на хидроагрегат, който се състои 

от следните основни части: 1 – ротор, 2 – 

електрогенератор, 3 – вал, 4 – работно 

колело, 5 – изходящ канал, 6 – лопатки, 

7 – хидротурбина, 8 – захранващ канал. 

Хидроагрегатът се доставя на отделни 

части (блокове), които се монтират на 

място. Трасирането и монтажът на 
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отделните блокове се изпълнява спрямо трасираните монтажни оси, 

които обикновено съвпадат или са успоредни на някои от 

строителните оси на обекта. 

Първоначално се трасира и изгражда сложният по форма 

фундамент (фиг.6.18). След неговото бетониране от монтажните оси 

се трасира и стабилизира точка М, която е пресечната точка на 

надлъжната и напречната ос на хидроагрегата и принадлежи на 

вертикалната ос на вала (оста на въртене). Едновременно се трасират 

с грешка 1 2 тт  надлъжната и напречната ос на хидроагрегата, 

като надлъжната ос съвпада с оста на изходящия канал 5. Крайните 

точки на двете оси се фиксират чрез черти (резки) върху бетонирани 

във фундамента неръждаеми метални планки. Точката М и двете оси 

на агрегата се явяват изходна основа за всички следващи 

трасировъчни и монтажни работи.  

Изграждането на облицовката на шахтата, в която ще се 

помести хидроагрегатът се извършва от т.М, като определената от 

нея вертикална линия се материализира с механичен отвес, оптичен 

центрир (фиг.3.11) или оптичен или лазерен инструмент за 

вертикално проектиране. Спрямо тази вертикална линия се 

определят радиалните разстояния до облицовката и се фиксира 

фактическата форма на шахтата. 

Преди монтажа на хидроагрегата се проверява взаимното 

положение на надлъжната и напречната ос, като надлъжната ос се 

приема за изходна и спрямо нея се проверява перпендикулярността 

на напречната ос. При необходимост се променят чертите (резките) 

върху металните планки за напречната ос. 

След това върху предварително трасирани и изработени 

стоманобетонни колони с анкерни болтове, разположени в шахтата, 

се монтира опорен фундаментен пръстен, в който се вместват 

роторът и статорът на електрогенератора. Този пръстен е основният 

конструктивен елемент на хидроагрегата, който определя плановото 

и височинното положение на всички останали блокове. На горния и 
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долния край на фундаментния пръстен има фабрични знаци (белези) 

на осите, които при монтажа се съвпадат с направленията на 

надлъжната и напречната ос на хидроагрегата, отбелязани върху 

фундамента с грешка, не по-голяма от 1 2 тт . Съвпадането на 

белезите се извършва с вискоточни инструменти с голямо 

увеличение на зрителната тръба. 

Горната повърхност на фундаментния пръстен и на статора 

трябва да бъде установена в проектно положение по височина с 

грешка, не по-голяма от 2 тт, като разликата във височините на 

точките от тази повърхност (нехоризонталността) не трябва да 

превишава 0.2 тт. За да не възникват вибрации при работа, 

отклонението на оста на вала от вертикалната права не трябва да 

превишава 0.02 тт за един метър дължина на вала. 

Установяването на горната повърхност на статора в 

хоризонтално положение се извършва чрез прецизна геометрична 

нивелация, а трасирането на оста на вала – чрез използване на 

високоточни оптични инструменти за вертикално проектиране. 

След поставянето на статора в проектно положение се 

извършва изпълнителна снимка. Заснемат се характерни точки, оси 

и равнини от хидроагрегата. Плановото положение на статора 

спрямо монтажните оси не трябва да се различава от проектното 

положение с повече от 2 тт, а височинното (спрямо проектната 

равнина) – с повече от  0.2 тт. За оста на вала трябва да бъде 

изпълнена посочената по-горе допустима стойност за отклонение от 

вертикалното положение – 0.02 тт за един метър дължина на вала. 
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7.1 Общи сведения за обхвата и съдържанието на 

инженерно-геодезическите работи при строителството на 

хидромелиоративни съоръжения 

Използването на земята като най-важния компонент на 

околната среда при осъществяването на различни видове стопански 

и други дейности (селскостопански дейности, строителство на 

сгради и съоръжения, добив на полезни изкопаеми и т.н.) неизбежно 

води до влошаване на нейното състояние. Освен антропогенните 

фактори върху състоянието на земята оказват влияние и редица 

други фактори, които не зависят пряко от човешката дейност, напр. 

суша, наводнения и др. За да се предотвратят тези негативни 

въздействия и за да се ликвидират техните въздействия или да се 

намали размера на причинената от тях вреда се провежда 

мелиорация на земята. Дейностите по мелиорацията на земята се 

явяват разновидности на мерките за охрана на земята. 

Несъблюдаването на научно обоснованите принципи по 

провеждането на мелиоративните мероприятия може да доведе до 

пагубни екологични последствия. Освен това мелиорацията се явява 

едно от средствата за интензификация на селското стопанство, за 

създаване на икономическо (изкуствено) плодородие на почвата и за 

обезпечаване на устойчиво земеползване. 

Различават се основно два вида мелиорации: 

 Агротехнически и лесотехнически мелиорации – включват 

подобряване на качествата на почвата чрез добавяне на хранителни 

вещества (наторяване), правилна обработка, почистване и залесяване 

на територията и др. 
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 Хидротехнически мелиорации – подобряване на водните 

условия на съответната територия чрез напояване, отводняване и 

подобряване на релефа, при което се извършва терасиране, 

насипване или изкопаване на почва, за да се ограничи вредното 

въздействие на ерозията от стичащата се по повърхността вода. Тези 

дейности са предмет на хидромелиоративното строителство (ХМС). 

Хидромелиоративното строителство решава задачите за 

проектиране, изграждане и експлоатация на следните обекти: 

 Напоителни системи за селскостопански територии, 

оранжерии и дворни места в урбанизирани територии; 

 Напоителни системи за зелени площи – паркове, градини, 

голф игрища и други спортни терени; 

 Дренажни мрежи на сгради и отводнителни системи на 

обработваеми земеделски земи; 

 Корекции на реки в урбанизирани и неурбанизирани 

територии за защита от наводнения; 

 Мелиоративни помпени станции; 

 Водни ефекти и други съоръжения от техническата 

хидромелиоративна инфраструктура; 

 Проектиране на рибовъдни стопанства; 

 Извършване на водностопански и други оптимизационни 

(технико-икономически) изследвания. 

Инженерно-геодезическите работи се изпълняват на всички 

етапи от проектирането и изграждането на хидромелиоративните 

съоръжения. При предварителните (прединвестиционни) 

геодезически проучвания, разгледани във втора глава, се анализира 

съществуващата топографска основа (обикновено едромащабна 

топографска карта в М 1:5000 или 1:10000) за неурбанизирани 

територии, като при необходимост тя се актуализира (попълва). За 

районите, в които се предвижда да се изградят важни 

хидромелиоративни съоръжения, се извършва инженерно-

топографска снимка и се изработва топографски план в М 1:1000 или 
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1:2000 с височина на сечението h=0.10.5 m, като за целта се създава 

подходяща инженерно-геодезическа мрежа. Тази мрежа се използва 

и за геодезическо осигуряване (привързване) на другите инженерни 

проучвания. Определянето на обема на водата във водоема, 

захранващ напоителната система или обслужващ отводнителната 

система се определя по начините, разгледани в т.6.2. 

В някои случаи при предварителните проучвания се трасират 

осите на канали, колектори, водоприемници, напорни тръбопроводи 

и други линейни съоръжения за различните варианти на техническия 

проект, за да се направи предварителен разчет на обема на земните 

работи с оглед избора на най-подходящо проектно решение. След 

извършване на предварителните проучвания се изработва 

окончателният вариант на техническия проект на обекта. 

Преди да започне изграждането на обекта се създава планова 

и височинна геодезическа трасировъчна мрежа по начините, 

разгледани в т.3.2. След това се извършват основните геодезически 

трасировъчни работи, при които се трасират главните (надлъжните) 

и основните оси на проектираните хидромелиоративни съоръжения. 

В непосредствена близост до всяко хидромелиоративно съоръжение 

върху подходящо стабилизиран знак се пренася абсолютна кота и 

така полученият репер се използва за трасиране по височина на 

точките от съоръжението. 

Подробните трасировъчни работи се извършват по време на 

изграждането на съоръженията и включват трасирането на 

допълнителните (подробните) оси, трасиране на пикетните точки по 

надлъжни оси, трасиране по положение и по височина на характерни 

точки, линии и равнини от допълнителните съоръжения и др. 

В процеса на хидромелиоративното строителство се 

извършват значителни по обем земни работи (изкопи и насипи), 

свързани с изграждането на канали и други съоръжения, полагането 

на тръби и т.н. При големите обекти е целесъобразно използването 

на съвременни лазерни системи, позволяващи да се водят 
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земекопните машини (багери, скрепери, булдозери) по зададено 

направление с определен наклон. След завършването на обекта се 

извършва окончателна изпълнителна снимка. 

7.2 Инженерно-геодезически работи при изграждането на 

отводнителни и напоителни хидромелиоративни системи 

Отводнителните системи представляват системи от 

хидротехнически съоръжения, които позволяват съществено да се 

подобри състоянието на заблатените и преовлажнени земи, за да 

станат годни за използване за стопански цели. За целта се отстранява 

излишната вода в активния почвен слой. Строят се отводнителни 

системи за предпазване от външните скатови води, които се стичат 

от други, по-високо разположени участъци от земната повърхност, 

както и от собствени (вътрешни) почвени и подпочвени води. 

Отвеждането на собствените (вътрешни) води се извършва с 

открити, закрити и смесени отводнителни системи (фиг.7.1). 

 

Фиг.7.1 

На фиг.7.1а е показана открита отводнителна система, която 

се състои от събирателни водоотвеждащи канали 1, отводнителни 

канавки 2 и магистрален канал 3. На фиг.7.1б е показана закрита 

отводнителна система с дренажни тръби 4, колектори 5, 6, участък 

на понижение на релефа 7 и водоприемник 8. Смесените 
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отводнителни системи представляват комбинация от открити и 

закрити елементи. 

Напоителните системи се разделят на открити, закрити и 

комбинирани (съчетаване на открита и закрита система). За 

функционирането им на неравен терен е необходимо вертикално 

планиране (подравняване) на поливните площи, за да се  създадат 

благоприятни условия за равномерно овлажняване на почвата. На 

фиг.7.2 е показана схема на открита напоителна система, която се 

състои от следните елементи: водовземно съоръжение 1, напорен 

тръбопровод 2, регулиращ басейн 3, водоспиращи устройства 

(хидранти) 4, магистрален канал 

5, разпределителни канали за 

участъците 6, временни канавки 

- оросители 7, поливни бразди 8, 

път 9, водопропусквателни 

тръби 10 за каналите 6 под пътя, 

изходни бразди 10. 

Закритата напоителна 

система обезпечава по-пълно 

използване на посевните площи 

и включва помпена станция, 

магистрални водопроводни тръби, към които чрез хидранти са 

свързани участъковите тръби, а към тях тръби, подаващи вода в 

оросителните канавки или в дъждовални устройства. 

В проекта на хидромелиоративния обект при необходимост се 

предвижда изграждането на допълнителни съоръжения – стени и 

канали за регулиране на водния поток при наводнения, шлюзове, 

водозащитни диги и валове, акведукти и дюкери, пътища и др. 

Проектирането на хидромелиоративния обект и връзките му с 

други инженерни обекти и елементи на техническата 

инфраструктура в неурбанизирани територии се извършва върху 

актуализирана едромащабна топографка карта в М 1:5000 или 
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1:10000 в цифров вид. За проектирането на най-важните 

хидротехническите съоръжения се използват инженерно-

топографски планове в М 1:1000 или 1:2000 с височина на сечението 

h=0.10.5 m. В урбанизираните територии при проектирането се 

използват устройствените планове, а ако няма изработени такива – 

кадастралната карта или кадастралният план на населеното място. 

Инженерно-геодезическите работи при проектирането на 

линейните съоръжения от обекта (канали, дренажи, колектори и др.) 

се извършват по начина, разгледан в т.2.8. 

Геодезическите трасировъчни работи се извършват в 

описаната в т.7.1 последователност. Първоначално се създава 

планова и височинна геодезическа трасировъчна мрежа (ГТМ) с 

необходимата гъстота и точност. Обосновката на точността в 

плановото и височинното положение на точките от ГТМ се прави на 

основата на зададените строителни допуски за изгражданите 

хидротехнически съоръжения по начина, разгледан в т.3.4. Тази 

мрежа се използва за трасиране на главните (надлъжните) оси на 

съоръженията по някой от разгледаните методи. Kато се използват 

главните оси или точките от ГТМ, се трасират основните и 

допълнителните (подробните) оси на всички съоръжения от обекта. 

След това се трасират подробните (пикетните) точки от 

праволинейните и криволинейните (ако има такива) участъци по 

протежение на надлъжните оси на линейните съоръжения, както и на 

всички необходими за строителството характерни точки, линии и 

равнини от другите съоръжения на обекта по начините, разгледани в 

пета глава. 

Определят се височините на пикетните точки от надлъжните 

оси на линейните хидромелиоративни съоръжения чрез геометрична 

нивелация, като се използват изходни репери с дадени коти от 

височинната ИГМ. Изработват се теренни надлъжни и напречни 

профили и се уточнява положението на проектните оси в профил на 

отделните линейни съоръжения. Изчисляват се работни коти, които 
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се отразяват в надлъжните профили и се записват със своя знак на 

колчетата на трасираните пикетни точки. Знакът «+» означава насип, 

а знакът «-» - изкоп. При полагането на тръби след изкопаването на 

траншеите се контролира техният наклон. 

По-подробни сведения за инженерно-геодезическите работи 

при проектирането и строителството на хидромелиоративни канали 

са дадени в т.7.3. 

Вертикалното планиране (подравняването) на поливните 

площи се свежда до проектиране и трасиране на наклонени равнини 

(т.5.5.2) за отделните поливни участъци. За целта е необходимо в 

подравнявания участък да бъдат 

зададени по положение поне три 

точки А, В и С с известни проектни 

височини. Тези три точки чрез своите 

проектни коти дефинират проектната 

наклонена равнина за поливния 

участък. Целта е да се определят 

проектните коти на останалите точки 

1, 2, 3 … 28 от същия участък (фиг.7.3) 

по такъв начин, че в проектното си 

положение по височина тези точки да 

принадлежат на наклонената равнина. Задачата може да се реши по 

начина, разгледан в т.5.5.2 – директно определяне на терена на 

работните коти на подробните точки от проектната равнина чрез 

оптичен теодолит, тотална станция или нивелир. 

Възможно е да се направи проект за вертикално планиране 

(подравняване) на поливните участъци при проектирането на 

хидромелиоративния обект. За целта при предварителните 

проучвания върху показания на фиг.7.3 участък се трасират точките 

А, В и С, както и подробните точки 1, 2, 3 … 28. Обикновено те се 

разполагат по върховете на квадратна мрежа с определена дължина 

на страните на квадратите. Тъй като не се изисква висока точност в 
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плановото положение на точките, трасирането може да се извърши с 

двойна петостенна призма (т.I.1.2 от приложение I), жалони и 

ролетка. Като се използват близко разположени репери от 

височинната инженерно-геодезическа мрежа, се извършва площна 

нивелация (нивелация с междинни точки – т.I.2.3 от приложение I) и 

се изчисляват теренните коти на точките от квадратната мрежа. 

При изработването на проекта за хидромелиоративния обект 

се приемат (задават) проектните височини пр пр

A BH ,H  и пр

CH  на точките 

А, В и С и се определят техните координати    A A B BX ,Y , X ,Y  и 

 C CX ,Y  в приета (локална) правоъгълна координатна система, напр. 

показаната на фиг.7.3. В същата локална координатна система се 

определят при приета дължината на страната на квадратите и 

координатите на подробните точки 1, 2, 3 … 28. 

Уравнението на проектната наклонена равнина в общ вид 

изглежда по следния начин: 

(7.1) H a X bY c     

където (X, Y, H) са координатите и височината на произволна точка 

от тази равнина, а a, b и c са коефициентите на уравнението. 

За всяка от точките А, В и С се съставя по едно уравнение от 

вида (7.1). Получава се система от три уравнения с три неизвестни: 

(7.2) 

пр

A A A

пр

B B B

пр

C C C

H a X bY c

H a X bY c

H a X bY c

  

  

  

  

В системата уравнения (7.2) a, b и c са неизвестни, а 

   пр пр

A A А B B ВX ,Y ,H , X ,Y ,H  и  пр

C C CX ,Y ,H  са известни (дадени) 

величини. От решението на трите уравнения на системата (7.2) се 

получават трите неизвестни a, b и c. Проектните коти на подробните 

точки от равнината се определят по формулата: 
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(7.3) пр

k k kH a X bY c    

където  k kX ,Y  са координатите на подробните точки (k=1, 2, … 28). 

В средата на определен програмен продукт (CAD-система) 

може се създаде повърхнина, която да представя проектната 

наклонена равнина. Задачата може да се реши, ако предварително се 

изчислят координатите и проектните коти на всички гранични точки 

на участъка, за който се създава повърхнината. Например в 

софтуерната среда на Autodesk Civil 3D се създава обект от клас 

«surface», като в този обект се импортират координатите и котите на 

граничните за повърхнината точки, записани в подходящ формат в 

текстови файл, въведени на ръка от клавиатурата (командния ред) 

или по някакъв друг позволен от системата начин. В резултат се 

създава повърхнина, която представя проектната наклонена равнина. 

Останалите, вътрешни за повърхнината точки могат да се въведат в 

цифровия модел като точкова колекция (обект от клас «points») 

независимо от създадената повърхнина, само за да се фиксира 

тяхното планово положение 

 k kX ,Y  в създадения модел. 

Създадената повърхнина 

(равнина) позволява да се 

отчете проектната височина в 

произволна точка чрез 

позициониране на курсора на 

мишката и посказка (hint), 

както е показано на фиг.7.4. 

7.3 Инженерно-геодезически работи при изграждането на 

магистрални канали 

По своето предназначение каналите могат да се класифицират 

като плавателни, мелиоративни (напоителни, отводнителни), 

деривационни (за подаване на вода към турбините на ВЕЦ), 

водопроводни и др. Понякога се изграждат комплексни канали за 
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решаване на различни задачи. Водата в магистралните канали 

постъпва гравитационно, под въздействие на собствената си тежест 

или се подава от помпена станция и след това се движи под наклон. 

Каналите обикновено се изграждат с малък наклон. 

 При строителството на 

канали се извършват следните 

измервания и геодезически 

трасировъчни работи: 

 Трасиране на оста на канала 

– трасират се всички пикетни 

(подробни) точки, главните 

точки на кривите, ако има 

проектирани хоризонтални 

криви, както и допълнителни 

характерни точки от оста, при 

които терена сменя наклона си или трасето на канала пресича други 

линейни съоръжения, препятствия и т.н. по начините, разгледани в 

пета глава; 

 Геометрична нивелация с междинни точки на трасираните 

точки по оста на канала и определяне на техните теренни коти; 

 Изработване на надлъжен и напречни профили, 

проектиране на оста на канала в профил и изчисляване на работни 

коти, които се записват върху надлъжния профил; 

 Изчисляване на хоризонталните разстояния 1l  и 2l  от оста 

до двата края на канала (фиг.7.5) по следните формули: 

(7.4) отк отк
1 k отк 2 k отк

отк k отк k

i ib b
l h i l h i

i i 2 i i 2

   
      

    
 

където откi  е наклонът на откосите в двата края, ki  е наклонът на 

терена в точка k в перпендикулярно на оста направление, b е 

широчината на дъното, т

k k 0h H H   е дълбочината на канала в 
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точка k, т

kH  е теренната кота на същата точка, а 0H  е котата на точка 

0k  от проектната ос в профил (дъното) на канала (фиг.7.5); 

 Трасиране на границите (контура) на канала – извършва се, 

като от всяка точка k от оста в перпендикулярно направление се 

отмерят двете разстояния 1l  и 2l , изчислени по форм.(7.4). 

Получават се точките А и В от контура; 

По време на изкопните и облицовъчните работи се следи за 

котата на дъното на изкопа и за наклона на откосите на канала, като 

се извършват контролни 

измервания. От едната 

страна на канала се поставя 

тотална станция върху 

точка R с известна кота RH . 

На другия бряг 

последователно се поставя 

сигнал (отражател) върху 

точка А в горния край на 

откоса и върху точка С в 

долния край (петата) на 

откоса на текущото ниво, до 

което е достигнал изкопа – 

фиг.7.6. Измерват се 

зенитните ъгли Az  и 
Cz , 

хоризонталните разстояния 

AS  и 
CS , височината на инструмента J  и височините на сигналите 

AT  и 
CT . Котата на дъното на изкопа (котата на точка C) се получава 

по известната формула за тригонометрична нивелация: 

(7.5) 
C R C C CH H S cotg z J T     
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От котата 
CH  на текущото ниво на изкопа се пресмята колко 

още трябва да се изкопае, за да се достигне до проектното ниво 0H . 

За да се определи наклонът на откоса трябва да се изчисли 

превишението ACh  и хоризонталното разстояние (заложението) d 

между точките A и C. Заложението между двете точки се получава 

като разлика между измерените хоризонтални разстояния по 

формулата: 

(7.6) 
A Cd S S    

Превишението между двете точки A и C се изчислява като 

разлика между техните коти. Котата на т.С се получава по форм.(7.5), 

а котата на т.А – по следната формула: 

(7.7) A R A A AH H S cotg z J T     

За превишението 
CAh  се получава: 

(7.8)     
CA A C

CA R A A A R C C C

CA A A C C C A

h H H

h H S cotg z J T H S cotg z J T

h S cotg z S cotg z T T

 

       

   

  

Ако височината на сигнала, поставен върху двете точки A и C 

е еднаква, т.е. 
A CT T , за превишението 

CAh  се получава: 

(7.9) 
CA A A C Ch S cotg z S cotg z   

Наклонът на изградения откос на канала се изчислява по 

формулата: 

(7.10) 
CA'

отк

h
i

d
   

Изчисленият наклон '

откi  се сравнява с проектния и при 

необходимост се извършват корекции на изградения откос. 
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Котата 
CH  на текущото ниво на изкопа може да се определи 

чрез геометрична нивелация по начина, разгледан в т.9.3 за 

пренасяне на кота в дъното на изкопа. 
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8.1 Общи сведения за обхвата и съдържанието на 

инженерно-геодезическите работи при строителството на 

водопроводни и канализационни съоръжения 

Водопроводните и канализационните съоръжения 

представляват елементи от мрежите на техническата 

инфраструктура на урбанизираните територии.  

Водопроводните мрежи се състоят от тръбопроводи и 

съоръжения, осигуряващи функционирането на водоснабдяването в 

необходимото количество и с добро качество. 

 
Фиг.8.1 

На фиг.8.1 са показани елементите на водоснабдителната 

система от открит (а) и закрит (б) водоизточник: 1 – водовземно 

съоръжение, 2 – черпателно съоръжение (брегови водоприемник), 3 

– помпена станция, 4 – пречиствателна станция, 5 – подземен 

резервоар за чиста вода, 6 – помпена станция, 7 – регулиращо 

водонапорно съоръжение (водонапорна кула), 8 – водоразпре-

делители, 9 – шахтов кладенец и помпа, 10 – водопровод. 
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В местата на пресичане на линията на водопровода с други 

инженерни съоръжения (напр. пътища) се строят специални тунели 

или се прави преход на тръбопровода на определена височина над 

пресичаното съоръжение. При преходи над реки, оврази и др. се 

строят мостове или дюкери (специални напорни участъци на 

водопровода). 

Канализационните мрежи са съставени от инженерни 

съоръжения, които служат за събиране, транспортиране, 

пречистване и изпускане (заустване) на отпадъчните води във 

водоприемника. 

 

Фиг.8.2 

На фиг.8.2 са показани елементите на канализационна 

система: 1 – сградна канализационна мрежа, 2 – ревизионна шахта, 3 

– външна канализационна мрежа (дворна, улична, квартална), 4 – 

канализационна помпена станция, 5 – напорен тръбопровод, 6 – 

пречиствателна станция за отпадъчни води, 7 – съоръжение за 

заустване в приемника, 8 – водоприемник.  

При пресичането на линейните съоръжения на канализацията 

(колектори, тръби, канали) с други линейни съоръжения или обекти 

(пътища, дерета, реки и др.) се изграждат мостови преходи, естакади 

или дюкери. 

Инженерно-геодезическите работи при строителството на 

водопроводни и канализационни мрежи се извършват по същата 

схема, както при хидротехническите и хидромелиоративните обекти 

и включват предварителни (прединвестиционни) проучвания, 
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изработване на сборен проект за ИГР на обекта (част «Геодезия» от 

общия проект), геодезически трасировъчни работи и др. 

Провеждат се предварителни (прединвестиционни) геоложки, 

хидроложки и хидрогеоложки проучвания в извънселищната 

територия около водоизточникът или водоприемникът и 

прилежащите съоръжения. Извършва се геодезическо привързване 

(координиране) на местата на тези проучвания, като подходящо е 

използването на GNSS измервания. Определят се границите и обема 

на водоема, който е предвиден за водоизточник или водоприемник. 

При реките се измерва посоката и скоростта на водното течение и 

водното количество. 

Към инженерно-геодезическите проучвания се причислява 

изработването в цифров вид или акуализирането на съществуващата 

топографска основа за извънселищната територия, върху която ще се 

извършва проектирането – топографски планове и карти в М 1:2000

  1:10000. Изработва се парцеларен план за границата на водоема 

(ако няма такъв) и се трасира тази граница.  

Проектирането на участъците от водопроводните и 

канализационните мрежи, попадащи в неурбанизирани територии се 

извършва върху топографски планове и карти в М 1:2000   1:10000, 

а за урбанизирани територии – върху подробния устройствен план 

(план за регулация в М 1:1000) или върху кадастралната карта или 

кадастралния план на населеното място в М 1:1000, ако няма 

изработен ПУП. Инженерно-геодезическите работи при 

проектирането на линейните съоръжения от обекта (водопроводи, 

канали, колектори и др.) се извършват по начина, разгледан в т.2.8.  

Преди да започне изграждането на обекта се създава планова 

и височинна геодезическа трасировъчна мрежа по начините, 

разгледани в т.3.2. След това се извършват основните геодезически 

трасировъчни работи, при които се трасират главните (надлъжните) 

и основните оси на проектираните водоснабдителни и 

канализационни съоръжения. В непосредствена близост до всяко 
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съоръжение върху подходящо стабилизиран знак (репер) се пренася 

абсолютна кота и така полученият репер се използва за трасиране по 

височина на точките от съоръжението. 

Подробните трасировъчни работи се извършват по време на 

изграждането на съоръженията и включват трасирането на 

пикетните точки по надлъжните оси, трасиране по полoжение и по 

височина на характерни точки, линии и равнини от допълнителните 

съоръжения и др. 

8.2 Геодезически трасировъчни работи при изграждането 

на водопроводни и канализационни съоръжения 

Геодезическите трасировъчни работи се извършват в 

описаната в т.8.1 последователност. Първоначално се създава 

планова и височинна геодезическа трасировъчна мрежа (ГТМ) с 

необходимата гъстота и точност. За територията на населеното място 

като ГТМ могат да се използват съществуващи геодезически мрежи, 

напр. осовата мрежа или други създадени преди това 

полигонометрични мрежа. Обосновката на точността в плановото и 

височинното положение на точките от ГТМ се прави на основата на 

зададените строителни допуски за изгражданите водопроводни и 

канализационни съоръжения по начина, изложен в т.3.4. Тази мрежа 

се използва за трасиране на главните (надлъжните) оси на 

съоръженията по някой от разгледаните методи.  

 

Kато се използват главните оси или точките от ГТМ, се 

трасират основните и допълнителните (подробните) оси на всички 

съоръжения от обекта. След това се трасират върховете (чупките) на 
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полигона на линейния обект (точките А и В на фиг.8.3), в които 

обикновено е предвидено изграждане на шахти, подробните 

(пикетните) точки между тях (на същата фигура това са точките 1, 2 

и 3), както и на всички необходими за строителството характерни 

точки, линии и равнини от другите съоръжения на обекта по 

начините, разгледани в пета глава. 

На фиг.8.3 е показан участък AB  от водопроводно или 

канализационно съоръжение. Като се използват точките 101, 102, 

110 и 112 от ГТМ, се трасират крайните точки A и B на този участък. 

За контрола се измерва разстоянието ABS , което трябва да 

съответства на проектното. Може да се приложи полярният метод, 

разгледан в т.5.1.1 – например точка А се трасира от т.102 

(трасировъчна станция) с ориентация към т.101 (ориентирна точка) 

и трасировъчни данни – полярен ъгъл 1  и разстояние 1l . Възможно 

е да се приложат и други методи – т.А се трасира от изходните точки 

101 и 102 чрез права ъглова засечка (т.5.1.5) с трасировъчни данни 

ъглите 1  и 2   или чрез линейна засечка (т.5.1.6) от същите изходни 

точки с трасировъчни данни разстоянията 1l  и 2l . 

Трасирането на пикетните точки 1, 2 и 3 се извършва по 

створно-дължинния метод, разгледан в т.5.1.4, като се използват 

точките А и В като изходни. Точките А и В, както и пикетните точки 

1, 2 и 3 могат да се трасират с тотална станция по координати 

(т.5.1.3), като координатите се отчитат от проекта. Подходящо е 

също така прилагането на GNSS определения. Успоредно на оста се 

трасира границата на траншеята, в която ще се полагат тръбите. 

В някои случаи, когато се разполага с надежден цифров модел 

на територията (план за регулация, кадастрална карта или оцифрен 

кадастрален план на населеното място), трасирането на върховете на 

полигона на линейното съоръжение (водопровод или канализация) 

може да се извърши с достатъчна точност, като се използват трайни 

местни предмети, обозначени на модела (ъгли на масивни сгради и 

масивни огради, центрове на съществуващи шахти, улични лампи, 
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осови точки и др.). Определянето на положението на върховете 

(чупките) на водопровода или канализацията се извършва чрез 

отмерване и засичане на 34 разстояния от посочените трайни 

местни предмети до търсената точка – фиг.8.4. 

 

 

Фиг.8.4 

Точността на трасираните точки е от порядъка на 3050 cm и 

зависи от точността на използвания цифров модел. Този 

приблизителен начин за трасиране на върховете на водопровода или 

канализацията се прилага, когато няма други близко разположени 

обекти на подземната мрежова инфраструктура (подземни проводи 

и съоръжения) и няма опасност те да бъдат засегнати и повредени 

при строителството или не бъдат спазени нормативно зададените 

минимални отстояния между тях и изгражданото съоръжение. 

Направата на изкопите и траншеите, в които ще бъдат 

положени тръбите се извършва съгласно трасираните върхове на 

полигона на линейния обект (точките A, B, C, D, E и F) и трасираните 

пикетни точки между тях. При извършване на изкопните работи 

всички тези точки се унищожават. За да бъдат възстановени 

върховете A, B, C, D, E и F и да бъде фиксирана надлъжната ос на 

съоръжението при полагането на тръбите, тяхното планово 

разположение се възстановява по начините, показани на фиг.8.3 и 
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фиг.8.4. Изработват се т.нар. «реперни карнети», на които са 

изобразени трайни местни предмети и са записани разстоянията от 

тях до съответните точки от оста на линейното съоръжение. 

Друг начин за възстановяване на точките от оста след 

унищожаването им при извършване на изкопните работи е показан 

на фиг.8.5. На терена се обозначават и стабилизират допълнителните 

точки 1, 2, 3, … 24, които фиксират по два створа (направления) за 

всяка от точките А, B, C, … F. Точките от оста се възстановяват чрез 

пресичане на съответните направления (створна засечка). 

 
Фиг.8.5 

Височините на всички трасирани точки по осите на линейните 

водоснабдителни и канализационни съоръжения се определят чрез 

геометрична нивелация, като се използват изходни репери от 

височинната ИГМ. Изработват се теренни надлъжни профили на 

отделните учатъци и се уточнява положението на проектните оси в 

профил. Изчисляват се работни коти, които се отразяват в 

надлъжните профили и се записват със своя знак на колчетата на 

трасираните върхове на полигона и пикетни точки. Знакът «+» 

означава насип, а знакът «-» - изкоп. На фиг.8.6 е показан надлъжен 

профил на участък от канализационна мрежа. Проектната ос в 

профил на съоръжението се определя от долната повърхност на 

тръбите. 
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При трасирането на водопроводните и канализационните 

съоръжения в планово отношение не е необходима висока точност, 

но трябва да се следи за посоченото по-горе изискване – да не се 

засегнат други, разположени наблизо съоръжения на подземната 

техническа инфраструктура и да се спазват минималните отстояния 

до тях. При височинното трасиране на водопроводните съоръжения 

също не се изисква висока точност, тъй като водата се движи под 

напор. При височинното трасиране на самоотточните канали и 

свързаните с тях шахти трябва да се осигури по-висока точност, като 

се обърне особено внимание на наклоните, за да се избегне 

затлачването или движението с прекалено висока скорост на 

отпадъчните води.  

За разлика от изкопите при строителството на площни обекти 

(жилищни сгради, промишлени предприятия и др.), траншеите за 

полагането на тръбите на водопроводните и канализационните 

съоръжения са с голяма дължина и малка ширина. Преди 

изкопаването на траншеята върху точките от оста, където е 

предвидено изграждане на шахти, както и върху точките на смяна на 

наклона на оста в профил, се построява дървено скеле, показано на 

фиг.8.7а. 

 

Фиг.8.7 

Двете странични дъски на скелето се забиват в земята извън 

границата (контура) за изкопаване на траншеята. От терена върху 

хоризонталната дъска чрез теодолит или отвес се пренася точката от 

оста и се отбелязва с гвоздей. На дъската с боя се надписва номера 

на шахтата, диаметъра на тръбите и наименованието на оста. По 



 

166 
 

време на изкопаването на траншеята хоризонталната дъска се 

отстранява, след завършване на изкопаването се връща в 

първоначалното си положение. Към гвоздея се прикрепя отвес и 

точката се проектира и обозначава на дъното на траншеята - 1 на 

фиг.8.7а. Между гвоздеите на две съседни скелета се опъва струна. 

Чрез проектиране на струната с отвеси в траншеята се пренасят 

останалите точки от оста, върху които не е изградено скеле, и се 

контролира плановото положение на тръбите в процеса на 

полагането им. 

При самоотточните канали дъното на траншеята трябва да 

бъде почистено и подравнено, като се спази проектният наклон i на 

оста в профил. За целта се използват Т-образни визирки – две 

постоянни и една подвижна. Постоянните визирки 2 (фиг.8.7а) се 

прикрепят към хоризонталната дъска на всяко скеле по оста и се 

боядисват в ярък цвят. Подвижната визирка 4, показана на фиг.8.7в 

се поставя между две съседни скелета. 

Горните краища на постоянните визирки трябва да фиксират 

линия, успоредна на оста на тръбите (оста в профил), когато те са 

положени върху дъното на траншеята при спазване на проектния 

наклон i. За целта трябва да се определят височините 
1l  и 

2l  на 

постоянните визирки над планката 3 от хоризонталните дъски на 

скелетата върху две съседни точки M и N, както е показано на 

фиг.8.7б. Чрез геометрична нивелация се определят котите на 

планките 3 от хоризонталните дъски на скелетата (фиг.8.7а). За 

скелетата върху две съседни шахти М и N тези коти са MH  и NH . 

Известни са проектните коти PH  и 
QH  на двете точки (шахти) М и 

N. Изчисляват се дължините на отсечките M PMP H H   и 

N QNQ H H  . Приема се подходяща височина l  на подвижната 

визирка и се определят височините 
1l  и 

2l  по формулите: 

(8.1) 1 2l l NQ l l MP      
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Постоянните визирки се фиксират към дървените скелета по 

такъв начин, че горните им повърхности да бъдат на разстояния 

съответно 
1l  и 

2l  над планките 3 от хоризонталните дъски, както е 

показано на фиг.8.7б. Наблюдателят застава зад едната визирка в 

положение, при което да вижда горните повърхности на двете 

постоянни визирки 1 в една равнина (фиг.8.8а). Подвижната визирка 

се поставя върху пикетните точки на дъното на траншеята. 

Пикетната точка, която се проверява е в проектното си положение по 

височина, т.е. спазен е проектният наклон на дъното на траншеята, 

ако горната повърхност на подвижната визирка, поставена върху 

тази пикетна точка съвпада с равнината на горните повърхности на 

двете постоянни визирки (фиг.8.8а). Ако това условие не е изпълнено 

се извършва корекция на нивото в дъното на траншеята – насипване 

или изкопаване. 

 

Фиг.8.8 

Канализационните тръби се полагат последователо, като 

техният наклон се контролира по изложения начин за контрол на 

дъното на траншеята. Праволинейността и съосността на тръбите се 
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проверява с теодолит (тотална станция) или с жица, опъната между 

съседните скелета. 

Наклонът на тръбите може да се контролира чрез показаното 

на фиг.8.8б устройство, което се състои от носещо рамо 4 с дължина 

l, върху което е монтирана цилиндрична либела. В единия край 

рамото ляга върху тръбата, а в другия край е повдигнато чрез опора 

(палец) 5 на разстояние h i l , където i е проектният наклон на оста 

на канала. Тръбата се накланя, докато либелата се подравни – тогава 

оста е застанала в проектно положение. 

По описания начин чрез визирки или чрез устройството на 

фиг.8.8б могат да се полагат и монтират канализационни тръби с 

наклон i 0.003 . При по-малки наклони височинното трасиране се 

извършва с нивелир. 

 
Фиг.8.9 

При монтажа на тръби с голям диаметър могат да се използват 

лазерни геодезически прибори. Лазерният прибор 6 се поставя на 

статив 7 върху точка 8 от оста (фиг.8.9б). Като се движи нагоре или 

надолу по статива, приборът се  нагласява на височина, равна на 

проектната кота на оста на тръбата в точка 8. Това означава, че ако 

точка 8 е установена в проектно положение по височина на дъното 

на траншеята, лазерният прибор трябва да се постави на височина 

над нея, равна на радиуса на тръбата. Ако не е в проектно положение 

по височина, трябва да се вземе предвид разликата между нейната 

проектна кота и теренната ѝ кота на дъното, т.е. да се вземе предвид 
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нейната работна кота. След това видимият лазерен лъч на прибора се 

накланя и се насочва към центъра на марката 2, който съвпада с 

геометричната ос в края на вече монтираната тръба 1 (фиг.8.9а). По 

този начин лазерният лъч заема такова пространствено положение, 

при което съвпада с проектното положение на геометричната ос на 

полаганите тръби. Следващата тръба 4 се полага от крана с помощта 

на примките 3, като задният ѝ край се свързва с вече монтираната 

тръба 1. Предният край откъм лазерния прибор се накланя, докато 

видимият лазерен лъч попадне в центъра на марката 5, както е 

показано на фиг.8.9а. Тогава геометричната ос на тръбата 4 е 

застанала в проектно положение. 

8.3 Изпълнителна снимка 

Изпълнителната снимка представлява вид инженерно-

геодезическа дейност, при която се извършват измервания, 

изчисления и изработване на графични материали, за да се 

регистрира фактическото планово и височинно разположение на 

построените или монтираните елементи на определен инженерен 

обект, както и фактическото разположение на целия обект. 

Изпълнителната снимка на водопроводните и 

канализационните мрежи се извършва след изграждането на 

определен участък и преди да се засипят траншеите, в които са 

положени подземните елементи на тези мрежи (тръби, колектори и 

др.). Като изходна основа за извършване на снимката се използва 

създадената геодезическа трасировъчна мрежа. Обикновено се 

прилага полярният метод за заснемане. Заснемат се следните 

елементи: 

 За водопроводните мрежи – водовземни и черпателни 

съоръжения, помпени и пречиствателни станции, резервоари, 

регулиращи водонапорни съоръжения, магистрални и снабдителни 

водопроводи, сградни отклонения, водопроводни шахти, спирателни 
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и противопожарни кранове, хидранти, водомери, кранове за 

обезвъздушаване и водоизпразнители. 

 За канализационните мрежи – пречиствателни станции, 

канализационна мрежа и колектори, сградни отклонения, 

преливници, ревизионни шахти и водосточни решетки 

(дъждоприемни шахти). 

След завършването на изпълнителната снимка резултатите се 

нанасят върху проекта (в цифров вид) и се сравняват 

разположението, формата и размерите на заснетите (построените) 

водопроводни и канализационни съоръжения с проектните. В 

случай, че се открият недопустими разлики следва да се направят 

корекции. 

Освен за контрол на извършеното строителство резултатите 

от изпълнителната снимка се използват за изработването на 

геодезически планове на подземните проводи и съоръжения (ППС). 

8.4 Геодезически планове на подземните проводи и 

съоръжения (ППС) 

Геодезическите планове на подземните мрежи на 

техническата инфраструктура (повече известни като «планове на 

ППС») се изработват с цел да се установи пространственото 

положение на всички подземни проводи и съоръжения на определена 

територия. Върху тези планове се отразяват и основните технически 

характеристики на ППС. Те се използват при изработването на общи 

и подробни устройствени планове, изготвяне и изпълнение на 

проекти за озеленяване и благоустрояване на населените места, 

изработване и прилагане на планове за вертикално планиране, 

проучване и проектиране на нови ППС и реконструиране на 

съществуващи такива, проучване и координиране на работите при 

високо, ниско и подземно строителство, експлоатация и поддържане 

на ППС и предпазването им от повреди при разкопаване на улици и 

квартали за полагане на други подземни проводи. 
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Различават се следните видове планове на ППС: 

 Планове на водопроводни мрежи и съоръжения; 

 Планове на канализационни мрежи и съоръжения; 

 Планове на слаботокови (съобщителни кабели) и 

силнотокови мрежи и съоръжения; 

 Планове на топлопроводни, паропроводни и газопроводни 

мрежи и съоръжения; 

На фиг.8.10 е показан разрез с примерно разположение на 

отделните видове проводи: Е – силнотокова мрежа, Т – телефонна 

(слаботокова) мрежа, В – водопровод, К – канализация, ЕО –

електропровод за уличното осветление, Д – водосточна решетка 

(дъждоприемна шахта), ТМ – топлофикационна мрежа, ДК –

канализация за дъждовните води.  

 

Фиг.8.10 

Обикновено се изготвя един сборен план на подземните 

проводи и съоръжения, като те се заснемат и се изобразяват със 

съответните условни знаци върху кадастралната карта (кадастралния 

план). Понякога по заявка на инвеститора се изработва план само на 

отдлна група ППС (напр. водопроводна и канализационна мрежа) 

или само на един вид проводи. 

Много често не се изработва изцяло нов план на ППС за 

определена територия, а се попълва съществуващия, като върху него 

се нанасят новопостроените проводи и прилежащите им 

съоръжения. 
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а) 

 
б) 

Фиг.8.11 
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На фиг.8.11а е показана извадка от кадастрален план на ППС, 

който съдържа канализационната мрежа на населеното място. 

Изобразени са шахтите и свързващите ги канали, котите на капаците 

на шахтите и размерите на тръбите. Със стрелки са показани 

посоките на оттичане на отпадъчните води. 

На фиг.8.11б е показана извадка от кадастрален план на ППС, 

който съдържа водопроводната мрежа на населено място. 

Изобразени са ревизионните шахти и са надписани диаметрите на 

тръбите, материалът, от който са направени и дълбочината на 

закопаване под уличното платно или тротоара. 

 

Фиг.8.12 

На фиг.8.12 са изобразени ППС (водопроводна и 

канализационна мрежа) върху кадастрална карта. 

Изработването на плановете на ППС се извършва 

непосредствено след изграждането на водопроводните и 

канализационните мрежи, както и на останалите мрежи на 

техническата инфраструктура, преди да бъдат зарити траншеите, в 

които са положени тръбите и кабелите. Заснемането се извършва по 
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полярен метод, като се използват точките от създадената в района на 

строителството инженерно-геодезическа мрежа. Точките от 

мрежовата инфраструктура се определят в планово и височинно 

отношение чрез измервания, извършени с тотални станции. 

Изработените планове на ППС се използват, за да се обезпечи 

извършването на текущи (аварийни) и предварително планирани 

строителни и ремонтни дейности на такива проводи и съоръжения, 

както и на други строителни дейности в района. 

След като е изработен план на ППС за определена територия, 

той трябва да се актуализира (обновява), като в него се отразяват 

всички новопостроени елементи на мрежовата инфраструктура. 

Актуализирането (заснемането и нанасянето върху съществуващия 

план) се извършва непосредствено след изграждането на новите 

ППС, преди да бъдат зарити траншеите. Когато изградените ППС не 

са заснети преди засипването на траншеите с положените тръби и 

кабели, заснемането се извършва допълнително, като се определят 

координатите на техните видими елементи (капаци на шахти, 

кранове и др.) или се използват специални уреди, наречени 

проводотърсачи и металооткриватели, които фиксират точките от 

подземната мрежова инфрастуктура в планово и дълбочинно 

отношение. 
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9.1 Инженерно-геодезическите работи преди започване на 

строителството на сгради и съоръжения 

Предмет на строителството на сгради и съоръжения е 

изграждането на различни жилищни, обществени, промишлени, 

селскостопански и др. сгради и прилежащите им съоръжения. 

Строителството на сградите и съоръженията се извършва при 

издадено от главния архитект на общината (района) разрешение за 

строеж. 

За да бъде издадено разрешение за строеж е необходимо да 

бъдат изпълнени следните условия: 

 Наличие на приет и одобрен подробен устройствен план 

(план за застрояване или план за регулация и застрояване), в който 

да е предвидено изграждането на обекта; 

 Да има издадена виза за проектиране, когато тя е 

необходима съгласно чл.140 от ЗУТ. Визата за проектиране 

представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен 

план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с 

означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и 

с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и 

интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, 

както и допустимите отклонения по чл. 36 от ЗУТ. Когато 

кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на 

подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана 

скица от кадастралната карта и подробния устройствен план. За 

обекти на техническата инфраструктура не се изисква виза за 

проектиране. 
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 Третото условие е свързано с инвестиционните проекти и 

има различен обхват и съдържание в зависимост от категорията на 

строежа. Може да включва изработване на инвестиционен проект, 

оценка за съответствието му със съществените изисквания към 

строежите (ОСИП), съгласуване на проекта със специализираните 

контролни и съгласувателни органи, сключване на предварителни 

договори с експлоатационните дружества и съгласуване и 

одобряване на инвестиционния проект от главния архитект на 

общината (района).  

След влизане в сила на разрешението за строеж се открива 

строителна площадка, определя се строителна линия и ниво и се 

съставя протокол в присъствието на служител от общината и от 

лицето, упражняващо строителен надзор на обекта (за строежи от 

първа до четвърта категория) или от технически ръководител (за 

строежи от пета категория). За да бъде издаден този протокол, 

лицето, което упражнява строителен надзор, или техническия 

ръководител (за строежите от пета категория) следва да подаде 

искане в общината 7 дни преди съставянето му. Протоколът се 

състои от три раздела, като се съхранява безсрочно в архива на 

издалия разрешението за строеж административен орган – 

«Протокол за откриване на строителна площадка», «Протокол за 

определяне на строителна линия и ниво на строежа» и «Протокол за 

констатации от извършени проверки при достигане на 

контролираните проектни нива». 

Чрез строителната линия се определя фактическото планово 

разположение на сградата или съоръжението върху строителната 

площадка по такъв начин, че то да съответства на предвиденото в 

плана за застрояване. За тази цел, като се използват точките от 

съществуващи инженерно-геодезически мрежи (осова, 

полигонометрична и др.) или от специално създадена такава мрежа, 

се трасират контурните точки на сградата или съоръжението, което 

ще се изгражда, като при това трябва да бъдат спазени изискванията 

за минимални отстояния от регулационните линии около обекта. 
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След това трасираните контурни точки задължително се реперират 

спрямо съществуващи трайни местни предмети и се съставя 

протокол за определяне на строителна линия, придружен от 

трасировъчен чертеж. В трасировъчния чертеж са показани 

контурните точки на обекта, които определят строителната линия, 

изходните точки, използвани при трасирането и отстоянията от 

съседните регулационни линии, Записани са координатите на 

трасираните и изходните точки и други трасировъчни данни – ъгли 

и разстояния. 

Чрез строителното ниво (ниво на строежа) се определя 

височинното положение на обекта по такъв начин, че то да 

съответства на проекта за вертикално планиране на съответната 

територия. В района на обекта на запазени места се избират и 

стабилизират един или няколко репера и техните височини се 

определят чрез геометрична нивелация от близко разположени 

нивелачни репери от съществуваща височинна инженерно-

геодезическа мрежа или от друга нивелачна мрежа. Създадените в 

района на обекта репери се използват за височинните трасировъчни 

работи. 

9.2 Трасиране на строителните оси на сградите и 

прилежащите им съоръжения 

Геометрична основа за трасирането на проекта в планово 

отношение върху местността са строителните оси на обекта (т.3.1). 

Те могат да се класифицират по следния начин: 

 Главни оси – при големи по площ и сложни по форма 

обекти това са техните оси на симетрия. На фиг.9.1 са показани 

главните оси I I , II II  и III III на сграда със сложна 

геометрична форма; 

 Основни оси – това са осите на външния контур на сградата 

(габаритните оси), които са характерни и широко използвани в 
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промишленото и гражданското строителство. На фиг.9.1 това са 

осите 1 1 , 2 2 , 3 3  и 4 4 ; 

 
Фиг.9.1 

 Допълнителни (подробни, промеждутъчни) оси – 

служат за геометрична основа при изграждането или монтажа на 

вътрешните и външните конструктивни елементи на сградите и 

съоръженията. На фиг.9.2 са показани главните, основните и 

допълнителните (подробните) оси на сгради. 

 
Фиг.9.2 

Преди да започне изграждането на обекта се извършват 

геоложки, хидрогеоложки и други проучвания, свързани основно с 

устойчивостта на земната основа и нивото на подпочвените води в 
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района на строителството. Проучват се също така съществуващите в 

района планови и височинни геодезически мрежи (осови, 

полигонометрични и др.) по отношение на разположението на 

точките около и върху строителната площадка, тяхната гъстота и 

точност. Извършват се някои контролни измервания на посоки, 

разстояния и превишения, за да се оцени точността и надеждността 

на съществуващата мрежа. 

На основата на зададения строителен допуск се прави 

обосновка на точността по начина, разгледан в т.3.4 и се преценява 

дали съществуващата в района на строителството геодезическа 

мрежа може да се използва при по-нататъшните инженерно-

геодезически работи за изграждането на сградите и съоръженията. 

Обикновено гъстотата на точките от съществуващата геодезическа 

мрежа е недостатъчна, за да обезпечи процеса на строителството, 

поради което се извършва сгъстяване, като се създават нови точки и 

те се включват в мрежата. 

Ако няма съществуваща геодезическа мрежа в района на 

строителството или ако има такава, но тя не отговаря на 

изискванията за точност на извършваните инженерно-геодезически 

работи, се създава нова планова и височинна инженерно-

геодезическа мрежа (ИГМ) с необходимата гъстота и точност по 

начините, разгледани в т.3.2. Обикновено плановата мрежа се 

създава като самостоятелна, т.е. координатите на точките се 

определят в локална (приета) координатна система, като 

допълнително, при необходимост тя се привежда в държавна 

координатна система БГС 2005. На първия етап от строителството 

плановата ИГМ се използва като геодезическа трасировъчна мрежа 

(ГТМ) за трасиране на строителните оси на обекта. 

ГТМ се разделя на външна и вътрешна. Външната 

геодезическа трасировъчна мрежа се създава върху строителната 

площадка извън проектираните сгради и съоръжения и се използва 

за трасиране на границите на изкопа, направата на фундаментите и 



 

180 
 

всички останали инженерно-геодезически работи до изграждането 

на изходния хоризонт (плочата на първия от надземните етажи) 

включително. Вътрешната геодезическа трасировъчна мрежа се 

създава вътре в сградите и съоръженията, като се включва във 

външната мрежа. Когато се използва за извършване на монтажните 

геодезически трасировъчни работи, за да се повиши точноста на 

точките от мрежата, често тя се създава като самостоятелна. 

В някои случаи като ГТМ се използва строителна мрежа, 

разгледана в т.3.3. 

След създаването на ГТМ се извършват основните 

геодезически трасировъчни работи, при които се трасират 

главните оси на проектираните сгради и прилежащите им 

съоръжения. В непосредствена близост до всяка сграда или 

съоръжение върху подходящо стабилизиран знак (репер) се пренася 

абсолютна кота и така полученият репер се използва за трасиране по 

височина на точките от обекта. 

Данните за трасирането на главните оси се получават от 

проекта, представен в цифров вид или на хартиен носител. Чрез 

трасирането на главните оси се цели да се определи взаимното 

разположение на проектираните сгради и съоръжения, както и 

разположението им спрямо други съществуващи сгради и 

съоръжения. Ако отделните подобекти на целия инженерен обект не 

са в технологична връзка помежду си и с други съществуващи сгради 

и съоръжения, главните оси на всеки отделен подобект могат да се 

трасират, като се отчетат данни от проектния генерален план, напр. 

за отделна сграда могат да се отчетат координатите на пресечната 

точка на осите на симетрия (главните оси) и ориентация на една от 

тези оси. Останалите данни за трасирането на главните оси на тази 

сграда се изчисляват аналитично, като се използват нейните 

проектни геометрични размери (дължини и ъгли). 

За показаната в лявата част на фиг.9.2 сграда се отчитат 

координатите на пресечната т.М на двете главни оси и ориентацията 
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на една от тях, напр. I I . С тези данни се трасират крайните точки 

на тази ос. За целта с отчетените от модела данни (координати на т.М 

и ориентация) чрез първа основна задача се изчисляват координатите 

на двете крайни точки, като се приемат подходящи стойности на 

разстоянията от пресечната т.М до тези точки. Разстоянията трябва 

да се подберат така, че крайните точки на оста да попаднат извън 

контура на изкопа на сградата. Самото трасиране се извършва, като 

се използват точките от геодезическата трасировъчна мрежа по 

някой от начините, разгледани в пета глава, напр. по полярен метод 

(с ъгъл и разстояние), с тотална станция по координати, чрез права 

ъглова или линейна засечка и т.н. Подходящо е да се използват GNSS 

определения. 

Другата главна ос II II  е във функционална връзка с 

трасираната ос I I  - двете оси трябва да сключват прав ъгъл. 

Нейните крайни точки следва да се определят съгласно параметъра 

на тази функционална връзка, т.е. тя трябва да се трасира от т.М в 

перпендикулярно направление. За целта съгласно ориентацията на 

оста I I  се изчислява посочният ъгъл II II  , приемат се разстояния 

от т.М до крайните точки и с първа основна задача се изчисляват 

координатите на тези точки, като се внимава те да попаднат извън 

контура на изкопа. Самото трасиране се извършва по начините, 

разгледани в пета глава. 

Когато сградите и съоръженията от целия обект са в 

технологична връзка помежду си и с други съществуващи обекти, 

трасирането на главните оси се извършва чрез аналитично изчислени 

трасировъчни данни, които са функционално обвързани и са 

получени от проектните геометрични размери на сградите и 

съоръженията и от параметрите на технологичните връзки. 

Kато се използват главните оси или точките от ГТМ, се 

трасират основните (габаритните) оси на всички сгради и 

съоръжения от обекта.  
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След това се извършват подробните ГТР, при които на 

основата на стабилизираните главни и основни оси се трасират 

допълнителните (подробните) оси на отделните строителни блокове 

и конструктивни елементи на сградите и съоръженията, като 

същевременно се извършва планово и височинно трасиране на 

характерни точки и равнини от проекта. Подробното трасиране, 

определящо взаимното разположение на елементите, се извършва 

значително по-точно от трасирането на главните оси, чрез които се 

задава само общото разположение и ориентация на обекта върху 

територията на строителната площадка. Ако в общия случай 

главната ос I I  на фиг.9.2 се определя на местността със средна 

квадратна грешка 3 5cm  или по-голяма, основните и 

допълнителните оси се трасират с точност 3 5 mm  или по-точно. 

 
Фиг.9.3 

На фиг.9.3 е показано трасирането на главните и основните 

оси на две сгради. Използват се точките с номера 15, 16 и 17 от 

геодезическа строителна мрежа (ГСМ). Между точките 15 и 17 е 

развит включен полигонометричен ход 15-1-2-3-4-17, за да се сгъсти 
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трасировъчната мрежа. Главната ос E E  на шестоъгълната сграда 

от чертежа се трасира по ортогоналния метод от страната 15-16 на 

строителната мрежа, като за целта са отчетени от проекта 

разстоянията 5 6 7l , l , l  и 8l . Останалите две главни оси (оси на 

симетрия) на същата сграда са трасирани от т.О под ъгъл g66.67  

спрямо оста E E  съгласно тяхната функционална връзка.  

За показаната на фиг.9.3 правоъгълна сграда е приета за 

главна ос габаритната ос А А . Преди направата на изкопа се 

трасират точките 1А  и 2А  (ъглите на сградата), като предварително 

се отчитат техните проектни координати. Самото трасиране се 

извършва по някой от разгледаните начини – полярен метод с 

показаните на фигурата ъгли и разстояния, права ъглова засечка, 

линейна засечка, с тотална станция по координати или с GNSS 

определения. За контрола се измерва разстоянието A Al   и се сравнява 

с изчисленото от проектните координати. След това се трасират 

крайните точки на тази ос (по две точки от двете страни на изкопа), 

като се внимава те да бъдат на известно разстояние извън контура на 

изкопа. Използват се разгледаните в т.5.2.2 и т.5.2.3 начини за 

удължаване на прави. 

Трасирането на основните оси Б Б, 1 1   и 5 5  се извършва 

с трасировъчни данни в съответствие с функционалните връзки на 

тези оси с главната ос А А . За целта се трасира точка 1Б  от т.
1А  и 

точка 2Б  от т.
2А  по полярния метод с ъгъл 

g100    и разстояние 

1 1 5 5l l   съгласно проектните размери на сградата. След това по 

начините за удължаване на права се трасират по две крайни точки на 

основните оси от двете страни на изкопа (фиг.9.3). 

9.3 Трасиране на контура на изкопа и определяне котата 

на дъното 

Строителството на сградите и съоръженията започва с 

направата на изкопите, в които ще бъдат разположени техните 
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подземни части. Трасирането на контура на отделен изкоп се 

извършва по данни, получени от проекта на инженерния обект 

(проектният генерален план при промишлени обекти), в който са 

указани границите на изкопа върху терена и в дъното (горния и 

долния край на откосите). 

 
Фиг.9.4 

На фиг.9.4а е показан изкопът за правоъгълната сграда от 

фиг.9.3 при равен терен на строителната площадка. Главната ос на 

сградата е оста А А , а основните (габаритните) оси са осите 

Б Б,1 1   и 5 5 . Размерите на контура на изкопа върху терена са 

1L  и 
2L . Размерите на дъното на изкопа са 

1l  и 
2l . Наклоните на 

откосите са 
1 2 3i , i , i  и 

4i , а съответните заложения (широчините на 

откосите) са 1 2 3d ,d ,d  и 4d . Разстоянието между габаритните оси на 

сградата и петите на откосите в дъното на изкопа е kd . При зададени 

проектни наклони  
1 2 3i , i , i  и 

4i  заложенията 1 2 3d ,d ,d  и 4d  се 

изчисляват съгласно фиг.9.4б по следните формули: 

(9.1) 3 41 2
1 2 3 4

1 2 3 4

h hh h
d d d d

i i i i
      

където 
i i Дh H H   са разликите във височините на горния и долния 

край на съответния откос, 
ДH  е котата на дъното на изкопа, а iH  е 
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теренната кота в горния край на съответния откос. Например ако е 

зададен проектен наклон 
4i 1:1.5 0.667  , за заложението 4d  се 

получава: 

(9.2) 
4 Д

4

4

H H 64.00 61.00
d 4.50 m

i 0.667

 
     

Разстоянията 
iq  от контура на сградата (габаритните оси) до 

контура на изкопа върху терена (горния край на съответния откос) се 

получават по формулата: 

(9.3) 
i i kq d d    

Трасирането на контура на изкопа върху терена се извършва, 

като се построят успоредни линии на разстояния 
iq  от главната ос 

А А  и от основните оси Б Б,1 1   и 5 5 . 

Когато теренът на строителната площадка не е равен, линиите 

на контура не са успоредни на габаритните оси. Разстоянията 
iq  се 

изчисляват по описания начин и трасират перпендикулярно на осите 

през определен интервал по протежение на всяка една от тях. 

Контурът на изкопа върху терена може да се трасира, като от 

проекта (проектния генерален план при промишлени предприятия) 

се отчетат координатите на гранични точки и след това те се трасират 

по някой от начините, разгледани в пета глава. 

Котата на дъното на изкопа се изчислява периодично по време 

на изкопните работи, като се следи да се достигне до проектното 

положение по височина 0H . Могат да се използват различни методи. 

Най-удобно е тригонометричното определяне на котата на дъното с 

тотална станция (фиг.9.5). Инструментът се поставя върху т.А с 

известна височина AH . Отражателят се поставя върху т.В на дъното 

на изкопа. Измерват се хоризонталното разстояние ABS , зенитният 

ъгъл ABz , височината на инструмента J и височината на сигнала 
BT . 
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Фиг.9.5 

Котата на дъното на изкопа се изчислява по известната 

формула за тригонометрична нивелация: 

(9.4) B A AB AB BH H S cotg z J T     

Височината на т.В 

може да се определи с 

геометрична нивелация. 

За целта се използва 

някой близък нивелачен 

репер от височинната 

инженерно-геодезическа 

мрежа на обекта. Ако 

няма такъв, чрез геометрична нивелация се пренася кота на някоя 

близко разположена до изкопа точка.  

При изкопи с малка дълбочина, ако от една нивелачна станция 

се вижда едновременно латата, поставена върху точка А с известна 

височина и латата, поставена върху точка В на дъното на изкопа, 

може директно да се измери превишението, както е показано на 

фиг.9.6. Прави се отчет «назад» a към латата върху точка А и отчет 
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«напред» b към латата върху точка В. Котата на дъното се изчислява 

по известните формули за геометрична нивелация: 

(9.5) AB B A ABh a b H H h      

Котата на точка В от дъното на изкопа може да бъде 

определена чрез затворен нивелачен ход от точка А до точка В и 

обратно. В този случай нивелачният ход преминава през рампата, 

която служи за извозване на изкопаните земни маси. 

При изкопи с голяма дълбочина се прилага начинът, показан 

на фиг.9.7. От горния край на изкопа върху дървена стойка към 

дъното се провисва стоманена ролетка, на края на която е окачена 

тежест, за да не се люлее. 

Предполага се, че нулата 

на ролетката е окачена 

на стойката. Нивелирът 

се поставя върху терена 

в близост до изкопа и се 

прави отчет «назад» a 

към латата върху точка А 

с известна височина AH  

и отчет 1l  по ролетката. 

След това нивелирът се 

сваля на дъното на 

изкопа и се прави отчет 2l  по ролетката и отчет «напред» b към 

латата върху точка В. Търсената кота на дъното на изкопа се 

получава по фомулата: 

(9.6)  B A 2 1H H a l l b       

Подходящ метод за решаване на тази задача са GNSS 

определенията. 

За изчисляване на обема на земните маси при направата на 

изкопа може да се приложи методът, разгледан в т.6.2, като се 
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създадат две повърхнини – базисна и сравнителна. Базисната 

повърхнина трябва да представя участъка от строителната площадка, 

ограничен от контура на изкопа върху терена и трябва да включва 

заснети теренни точки с определени планови координати и 

височини. Сравнителната повърхнина трябва да представя дъното на 

изкопа и страничните откоси и в нея трябва да се включат със своите 

планови координати и височини точки от дъното, от долния край 

(петите) и от горния край на откосите.  

За приблизителни разчети на обема на изкопните работи може 

да се приложи формулата: 

(9.7) 
 В Д срP P h

V
2


   

където ВP  е площта на контура на изкопа върху терена, 
ДP  е площта 

на дъното, а 
срh  е средната дълбочина на изкопа. 

9.4 Пренасяне на осите в изкопа 

В резултат на трасирането на строителните оси по някой от 

посочените в т.9.2 начини се определят и се стабилизират по 

подходящ начин върху строителната площадка извън зоната на 

изкопните работи по две точки за всяка ос от двете страни на изкопа 

(общо четири за отделна ос, както е показано на фиг.9.8). В случай 

на унищожаване на една от двете точки от едната страна на изкопа в 

процеса на строителството оста се запазва посредством другата 

точка. След фиксирането на крайните точки на осите е необходимо 

техните пресечни точки да бъдат пренесени на дъното на изкопа. 

Пресечните точки на строителните оси обикновено са 

центрове на фундаментите, които трябва да се изградят. Върху 

фундаментите се монтират или изграждат стени и колони. 

Предназначението им е да поемат всички товари от конструкцията 

над тях и да ги предадат на земната основа. 
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Фиг.9.8 

Трасирането на пресечните точки на строителните оси върху 

дъното на изкопа (пренасянето на осите в изкопа) може да се 

извърши по полярния метод или по някой от другите разгледани в 

пета глава методи за трасиране на точки, като се използват изходните 

точки от създадената геодезическа трасировъчна мрежа. Обикновено 

по някой от тези начини се трасират крайните точки на осите в 

изкопа – за фиг.9.8 това са точките А/1, А/5, Г/1 и Г/5, които 

принадлежат на главната ос А А  и на основните (габаритните) оси 

Г Г ,1 1   и 5 5 . Точките от допълнителните (промеждутъчните) 

оси Б Б, В В, 2 2,3 3     и 4 4  се трасират по створно-

дължинния метод (т.5.1.4), като разстоянията се вземат от проекта. 

Трасирането на пресечните точки на осите върху дъното на 

изкопа често се извършва със створна засечка. На фиг.9.8 е 

показано трасирането на точката В/3. Извършва се с два оптични 

теодолита или две тотални станции. Единият инструмент се поставя 

върху крайна точка от надлъжната ос, а другият – върху крайна точка 

от напречната ос. Двата инструмента се насочват към сигнали, 
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поставени върху съответните точки от другата страна на изкопа – 

фиг.9.8. По този начин техните визирни оси застават в планово 

отношение по направление на двете строителни оси.  

В района, където трябва да попадне пресечната точка, отива 

фигурант със сигнал. По команди, подавани от операторите на двата 

инструмента, сигналът последователно се поставя в единия створ, 

след това в другия, след това отново се доуточнява положението на 

трасираната точка в първия створ, след това във втория и т.н., докато 

сигналът не застане едновременно и в двата створа – за всеки от 

двата инструмента средната вертикална нишка трябва да попада 

симетрично върху сигнала и това е търсеното разположение на 

пресечната точка. Недостатък на описания метод е необходимостта 

от едновременно използване на два инструмента с двама оператори. 

Пренасянето на 

осите в изкопа може да се 

извърши чрез т.нар. 

«шнурово скеле», което 

огражда изкопа на 

разстояние няколко 

метра от неговия контур 

и представлява поредица 

от забити в земята колове 

със заковани върху тях хоризонтални дъски - фиг.9.9. Различават се 

непрекъснати, прекъснати и створни шнурови скелета. На фиг.9.10 е 

показано прекъснато шнурово скеле, а на фиг.9.11 – створно 

шнурово скеле. 

След построяването на шнуровото скеле върху неговите 

хоризонтални дъски се отбелязват с гвоздеи или резки точки от 

строителните оси на обекта. Пренасянето става с теодолит или 

тотална станция, като инструментът се поставя върху някоя от 

крайните точки на съответната ос и се насочва в друга точка от 

същата ос от срещуположната страна на изкопа. След това върху 

дъската се трасира точка от така определения створ. 
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Фиг.9.10 

Показаното на фиг.9.11 створно шнурово скеле е изградено от 

дървени колове 1, като точките от строителните оси са отбелязани на 

горната повърхност на тези колове. Предварително коловете трябва 

да се трасират в съответните створове. 

 
Фиг.9.11 

Строителните оси се материализират, като между гвоздеите 

се опънат метални струни 2. Пренасянето на пресечните точки на 

осите в изкопа става с помощта на отвес 3. 

9.5 Геодезически работи при изграждането на фундаменти 

и при монтирането на колони 

Предназначението на фундаментите е да поемат всички 

товари от конструкцията над тях и да ги предадат на земната основа. 

В зависимост от начина на предаване на натоварванията върху 



 

192 
 

земната основа фундаментите биват плитко заложени (плоскостни) 

– натоварванията се предават чрез хоризонтална или поставена под 

малък наклон основна плоскост) и дълбоко заложени (пилоти, 

кладенци, шлицови стени и др.) – в поемането на товарите участвува 

не само основната плоскост, но и стените на фундаментите. 

Според формата си плитко заложените фундаменти биват 

единични плоскостни фундаменти (под колони), ивични 

фундаменти и фундаментни скари (под стени) и фундаментни 

плочи (под компактни и високи съоръжения). Според начина на 

построяване биват монолитни - изграждат се армировъчен скелет и 

кофраж, в който се налива бетон на самата строителна площадка и 

сглобяеми - закрепват се един към друг няколко стоманобетонни 

блока (стъпала) с цел увеличаване размера на основната плоскост. 

 

Фиг.9.12 

Центровете на единичните фундаменти обикновено съвпадат 

с пресечните точки на строителните оси и тяхното трасиране 

всъщност представлява пренасянето на осите в изкопа по начините, 

разгледани в предишната т.9.4. Предварително се подготвя и 

уплътнява основа (възглавница) от пясък и чакъл, като горната ѝ 

повърхност трябва да бъде на проектното ниво на основната 

плоскост на фундамента с точност до 10 mm. 

Когато не се изисква висока точност в положението на 

центровете на фундаментите, трасирането се извършва с шнурово 
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скеле (фиг.9.12). При по-високи изисквания за точност се използват 

створни засечки или полярен метод за трасиране. Като се използват 

отбелязаните върху дъното на изкопа центрове и направленията на 

осите, се трасират контурите на фундаментите по проектните им 

размери, като се забиват колчетата 3 по направленията на двете оси. 

На фиг.9.12 е показан сглобяем единичен фундамент. На 

всеки блок са отбелязани осите на симетрия 2, които се използват за 

съвпадане със строителните оси на сградата или съоръжението. 

Последователно се монтират отделните блокове, като се следи 

белезите върху тях (осите на симетрия) да съвпадат със строителните 

оси с разлика, не по-голяма от 1015 mm. За целта се използват два 

инструмента, разположени върху крайните точки на осите или 

стоманените струни на шнуровото скеле. 

 
                             а                                                   б 

Фиг.9.13 

След монтирането на фундаментите се извършва 

изпълнителна снимка, с която се цели да се установи какво е 

фактическото им разположение спрямо строителните оси. Начинът 

за извършване на изпълнителната снимка зависи от вида на 

колоните, които ще се монтират върху фундаментите. 

Когато се предвижда монтирането на стоманобетонни 

колони, при изработването на фундаментите върху най-горния блок 

се прави т.нар. «чашка» - отвор с определена дълбочина, в който 

свободно може да се постави колоната и тя да заеме проектното си 

планово и височинно положение (фиг.9.13а). Кофражът на чашката 
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се изработва така, че нейните оси на симетрия да съвпадат с осите на 

фундамента. По време на монтажа на колоната тя временно се 

фиксира с дървени клинове, а след поставянето ѝ в проектно 

положение и отвесирането ѝ окончателно се фиксира чрез изливане 

на бетон в луфта между нея и стените на чашката (фиг.9.13б). 

 
Фиг.9.14 

Описаният начин за монтиране на стоманобетонни колони 

определя и начинът за извършване на изпълнителната снимка на 

фундаментите, предназначени за тях. След построяването им се 

трасират върху най-горния блок и се отбелязват с боя строителните 

оси. Измерват се разстоянията от белезите до ъглите на чашката, като 

резултатите се оформят в подходяща схема (фиг.9.14). Разликите 

между измерените разстояния от белезите до ъглите на чашката и 

проектните стойности не трябва да превишават 1015 mm. 
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Проверява се нивото на горната повърхност на фундамента или на 

дъното на чашката, като се допуска разлика от  10 mm. 

Недопустимите отклонения се отстраняват, ако се наложи и чрез 

разбиване на фундаменти. След това се монтират колоните. 

Построяването на монолитен единичен фундамент е 

свързано с направата на армировъчен скелет и кофраж, в който се 

налива бетон на самата строителна площадка. Направата на кофража 

се извършва съгласно предварително трасирания контур на 

фундамента. Горната повърхност на кофража се трасира на проектно 

ниво по начините за трасиране на проектна кота (фиг.9.15 – показан 

е ивичен фундамент). 

 
Фиг.9.15 

След изработването на кофража се проверява отклонението на 

центъра му от строителните оси и размерите на страните и 

диагоналите. Ако монолитният фундамент е предвиден за монтаж на 

стоманена колона, се пристъпва към трасиране на анкерното 

устройство. Това е система от болтове, които се вграждат в бетона и 

след това върху тях се монтира стоманената колона (фиг.9.16). 
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Фиг.9.16 

Анкерните болтове трябва да заемат своето планово проектно 

положение с грешка, не по-голяма от 5 mm. За целта се използва 

шаблон (кондуктор), който представлява метална рамка с пробити 

дупки за анкерните болтове съгласно проектните разстояния между 

центровете им. Върху металната рамка на кондуктора са означени 

неговите оси на симетрия, които трябва да съвпаднат с осите на 

фундамента и със строителните оси на обекта с точност 13 mm. 

Анкерните болтове се фиксират в своите дупки посредством гайки, 

рамката на кондуктора се ориентира по осите на фундамента и те се 

заваряват към арматурата или се прикрепят неподвижно към 

кофража, след което се излива бетонът. 

Възможно е анкерното устройство да бъде монтирано в 

специално направена във фундамента шахта. След като шаблонът се 

центрира и ориентира, шахтата се залива с бетон. Друг начин е 

пробиването на дупки за анкерните болтове във вече готовия 

фундамент. Дупките се трасират предварително с точност 23 mm 

във взаимното им положение. Уточняват се местата на болтовете в 

дупките и те се заливат със специално лепило. 

Ако монолитният единичен фундамент е предвиден за 

стоманобетонна колона, се изработва кофраж на чашката и той се 

нагласява така, че осите му на симетрия да съвпадат с осите на 

фундамента, след което се прикрепва неподвижно към основния 
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кофраж и арматурата. След втвърдяването на бетона и премахване на 

кофража с геометрична нивелация се проверява котата на дъното на 

чашката и ако е необходимо, то се привежда към проектното ниво 

чрез изливане на циментов разтвор. 

След изграждането на монолитния единичен фундамент се 

извършва изпълнителна снимка, като се определя фактическото 

разположение на анкерните болтове и разстоянията между тях или 

разположението на чашката и те се сравняват с данните от проекта. 

Проверява се и височинното положение на фундамента. 

При монтирането на ивичните фундаменти се изпълняват 

подобни инженерно-геодезически работи, както при единичните 

фундаменти. 

 
Фиг.9.17 

На фиг.9.17 е показано монтирането на сглобяем ивичен 

фундамент при използване на шнурово скеле. Първоначално се 

почиства дъното на изкопа и се подготвя основата за блоковете на 

ивичния фундамент – пясъчна или пясъчно-чакълеста възглавница с 

необходимата дебелина, като се следи нейната горна повърхност да 

бъде в проектно ниво. За целта се използва показаният на фигурата 
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нивелачен репер. Установяват в проектно положение крайните 

блокове 1, като белезите 3 на осите на симетрия се нагласяват да 

съвпадат със строителните оси (металните струни на скелето) 

посредством отвес 4. След това се опъва помощната струна 5 и 

спрямо нея се монтират промеждутъчните фундаментни блокове 2. 

След окончателния монтаж се извършва изпълнителна снимка и се 

проверяват отклоненията на осите на блоковете от строителните оси 

на обекта. С геометрична нивелация се проверява нивото на горната 

повърхност на блоковете. 

Върху построените и проверени фундаменти се монтират 

колони и панели и се изграждат стени. Стоманените колони се 

насаждат върху анкерни болтове, а железобетонните – в чашките. В 

долния и горния край на всяка 

колона от четирите ѝ страни по 

средата са нанесени белези, 

определящи оста на колоната. 

Колоната трябва да се монтира по 

такъв начин, че нейната ос да бъде 

във вертикално положение и да 

преминава през центъра на 

фундамента. За целта се използват 

два инструмента, разположени 

както е показано на фиг.9.18. С 

всеки инструмент се установява 

по една вертикална визирна 

равнина, като той се насочва в белега 1 от оста на симетрия на 

фундамента. Колоната трябва да се постави в такова положение 

спрямо двата инструмента, че за всеки инструмент белегът 1 от оста 

на фундамента, белегът 2 в долния край на колоната и белегът 3 в 

горния ѝ край да лежат във вертикалната визирна равнина. 

За да съвпаднат белезите 1 и 2, стоманобетонната колона се 

премества в границите на луфта между нея и стените на чашката. 

При стоманената колона това условие се изпълнява още при 
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монтирането на анкерното устройство посредством шаблона. За да 

се постави колоната във вертикално положение (белезите 1 и 2 

едновременно да лежат във вертикалната визирна равнина на 

съответния инструмент), стоманобетонната колона се наклонява с 

дървени клинове, забити между нея и стените на чашката, а при 

стоманената колона се подлагат планки под металната плоча на 

основата. След окончателното фиксиране на положението във 

фугата между стоманобетонната колона и чашката се излива бетон, 

а при стоманените колони се затягат добре гайките на анкерните 

болтове. 

Преди колоните да се свържат с греди и плочи, проверява се 

нивото на горната повърхност на техните конзоли. Използва се 

геометрична нивелация (фиг.9.19). Височината на конзолата се 

определя по формулата: 

(9.8) хор

kH H l   

където хорH  е височина на хоризонта на нивелира, определена от 

някой близък нивелачен репер, а  l е отчетът по латата, окачена на 

конзолата. Привеждането към едно ниво се извършва с полагане на 

подложен бетон в по-ниските части. 

След окончателния монтаж на 

колоните се извършва изпълнителна 

снимка, при която се определят: 

 Изместването на всяка 

колоната в долния ѝ край спрямо 

строителните оси - допуска се до 5 

mm; 

 Отклонение на колоната в 

горния ѝ край от строителните оси - 

допуска се до 20 mm за колони с височина до 8 m, 25 mm за колони с 

височина от 8 m до 16 m и 0.001h за колони с височина над 16 m, 

където h е височината на колоната; 

 Нивото на горната повърхност на конзолите. 
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9.6 Изграждане на надземната част на сгради и 

съоръжения 

9.6.1 Трасировъчна основа на изходния хоризонт 

Надземна част на сградите и съоръженията се нарича тази 

част, която се изгражда от изходния хоризонт нагоре (от 

повърхността на бетонната плоча на първия етаж). 

Строителен хоризонт се нарича повърхността на всяка 

бетонна плоча, върху която се развиват строителни дейости – 

изграждане или монтиране на колони, греди, стени и др. 

конструктивни елементи. 

Строителството на 

надземната част на 

сградите започва с 

пренасяне на осите от 

терена върху изходния 

хоризонт и създаване 

на трасировъчна 

основа на този 

хоризонт. Главните и 

основните оси се 

пренасят, като се 

използват струните от 

шнуровото скеле, 

теодолит или тотална 

станция. Когато се изисква по-висока точност, върху една от 

крайните точки на определена ос върху терена се поставя 

инструмент и се насочва към точка от същата ос от другата страна на 

сградата. След това при първо и второ положение на зрителната 

тръба върху ръба на плочата на изходния хоризонт се трасира точка 

от строителната ос, както е показано на фиг.9.20. 
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Фиг.9.21 

Друг начин за пренасяне на строителните оси върху изходния 

хоризонт е показан на фиг.9.21. Създава се вътрешна геодезическа 

трасировъчна мрежа (точките I и II), която се включва във външната 

(точките A, B, C, D, E и F). Мрежата обикновено се развива като 

ъглово-линейна, като се извършват ъглови и дължинни измервания 

от точките от външната мрежа към точките от вътрешната и обратно 

– от точките от вътрешната мрежа към точките от външната. След 

това се определят координатите на точките I и II чрез изравнение по 

метода на най-малките квадрати. Точките I и II се използват като 

трасировъчни станции и от тях по някой от разгледаните в т.5.1 

начини се трасират върху изходния хоризонт точки от главните и 

основните оси на обекта. Точките от главните и основните оси се 

стабилизират по подходящ начин, най-често чрез забити в бетона 

стоманени пирони или чрез вградени метални планки. 

За да се извърши височинното трасиране и за да се пренесат 

коти на отделните строителни хоризонти, върху изходния хоризонт 

се стабилизират един или няколко нивелачни репера, като техните 

височини се определят чрез геометрична нивелация от изходните 

репери на строителната площадка. 

9.6.2 Пренасяне на оси и коти на произволен строителен 

хоризонт 

Пренасянето на оси на различни строителни хоризонти може 

да се извърши с вертикално-проектиращи оптични и лазерни 

инструменти. При този начин точки от осите, разположени върху 
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изходния хоризонт, се пренасят на отделните строителни хоризонти 

чрез вертикалната визирна ос или вертикално поставения видим 

лазерен лъч на инструмента. 

 
Фиг.9.22 

В лявата част на фиг.9.22 е показано вертикално проектиране 

на точките върху по-горните строителни хоризонти: 1 – точки върху 

изходния хоризонт, изместени спрямо основните (габаритните) оси 

А-А и 1-1 на определено разстояние, 2 – вертикално-проектиращ 

оптичен или лазерен инструмент, 3 - пробити неголеми отвори в 

бетонните плочи на отделните етажи над точките от изходния 

хоризонт, 4 – визирна марка с разграфена върху нея правоъгълна 

мрежа, като разстоянието между успоредните линии е 10 mm. 

Върху точката A се поставя вертикално-проектиращ оптичен 

или лазерен инструмент. Инструментът се центрира и хоризонтира и 

неговата визирна ос или видимия лазерен лъч заема вертикално 

положение, като същевременно преминава през т.А. Върху отвора 

над инструмента на съответния строителен хоризонт, върху който ще 
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се пренася т.А, се поставя показаната в дясната част на фиг.9.22 

визирна марка. Осите на разграфената върху марката мрежа се 

ориентират успоредно на строителните оси. 

При оптичните вертикално-проектиращи инструменти 

операторът наблюдава през зрителната тръба марката и отчита 

отместванията на пресечната точка на нишковия кръст по двете оси 

на разграфената върху марката мрежа спрямо центъра на марката. 

При лазерните инструменти се използват полупрозрачни разграфени 

марки. Фигурантът при марката отчита отместванията на лазерното 

петно по двете оси спрямо центъра на марката. Визирната марка се 

маха от отвора и върху него се поставя метална планка. След това 

марката се връща в първоначалното си положение и като се 

използват отчетените отмествания по двете оси, върху планката се 

фиксира положението на т.
iА  - вертикалната проекция на т.А върху 

съответния хоризонт. 

Пренасянето на осите на 

произволен строителен хоризонт може 

да се извърши чрез оптичен теодолит 

или тотална станция, както е показано 

на фиг.9.23. За целта при изграждането 

на нулевия цикъл, когато още 

съществува видимост между външните 

знаци на осите, върху цокъла на 

сградата се обозначават точките А и Б 

от строителните оси А-А и Б-Б. 

Инструментът се поставя върху точка 

от съответната строителна ос, 

стабилизирана върху терена извън 

строежа и се насочва към белега върху цокъла. По този начин се 

установява една вертикална визирна равнина, преминаваща през 

оста. След това, като се наклонява зрителната тръба, върху плочата 

на определен строителен хоризонт при първо и второ положение на 
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зрителната тръба се трасират две точки, като за окончателно се 

приема осредненото положение между тях. На фиг.9.23 е показано 

пренасянето на точките А и Б, като в резултат се получават точките 

1А  и 1Б . 

 
Фиг.9.24 

В резултат на пренасянето на главните и основните 

строителни оси върху изходния и по-горните строителни хоризонти 

се получава пространствена геометрична основа за извършване на 

подробните геодезически трасировъчни работи (фиг.9.24). 

Извършват се контролни измервания на разстоянията между 

пренесените точки и на диагоналите. След това на съответните 

хоризонти се трасират допълнителните (промеждутъчните) оси и 

характерните точки, линии и равнини от обекта. 

За да се извърши височинното трасиране на отделните 

строителни хоризонти, необходимо е да бъдат пренесени коти върху 

тях. Пренасянето на кота на определен строителен хоризонт се 

извършва чрез геометрична или тригонометрична нивелация. 
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При пренасянето на 

кота чрез геометрична 

нивелация от плочата 

на даден строителен 

хоризонт на дървена 

стойка се провисва 

стоманена ролетка с 

окачена тежест, за да 

не се люлее (фиг.9.25). 

В близост до нея се 

поставя нивелирът и 

се прави отчет а по лата, поставена върху т.А с известна височина и 

отчет 1l  по ролетката. След това нивелирът се пренася на съответния 

хоризонт и се прави отчет 2l  по ролетката и отчет b по лата, 

поставена върху т.B, на която трябва да се определи котата. 

Търсената кота се изчислява по формулата: 

(9.9)  B A 1 2H H a l l b       

като се предполага, че нулата на ролетката е окачена върху стойката. 

Тригонометричното пренасяне на 

кота се извършва с тотална 

станция, която се  поставя върху 

точка А с известна височина – 

фиг.9.26. Измерват се зенитният 

ъгъл ABz , хоризонталното 

разстояние ABS , височината на 

инструмента J  и височината на 

сигнала BT . Котата на т.B се 

определя по формулата: 

(9.10) 
B A AB AB BH H S cotg z J T      
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I.1 Координати, координатни системи и хоризонтални 

(планови) геодезически измервания и изчисления 

I.1.1 Геодезическа координатна система 

Земята се представя в първо приближение като сфера. Върху 

тази сфера е определена мрежа от паралели и меридиани, като 

меридианите съединяват двата полюса. Земното кълбо се разделя на 

зони (ивици), ограничени от меридиани през о6  - фиг.I.1. Зоните са 

номерирани от 1  до 60  от запад на изток, като се започва от 

меридиан с географска дължина о180 . Средният меридиан за всяка 

зона се нарича основен. 

 

Фиг.I.1 
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Територията на България попада 

в две о6 -ови зони с номера 34  и 35  с 

основни меридиани с географска 

дължина о21  и о27 . До основния 

меридиан на всяка зона се допира 

цилиндър, както е показано на фиг. I.2. 

Точките от всяка зона се проектират 

върху съответния цилиндър, който след 

това се разгръща в равнина. Този вид проекция се нарича Гаусова. 

Дефинира се равнинна декартова геодезическата координатна 

система, при която оста X  съвпада с изображението на основния 

меридиан за съответната 

зона върху цилиндъра и е 

насочена на север, а оста Y

съвпада с изображението 

на екватора и е насочена на 

изток. За да се избегнат 

отрицателни ординати iy  

за точките, които са на 

запад от основния 

меридиан, оста X  условно 

се измества с 500 km  на 

запад, т.е. към всички 

ординати iy  се прибавят 

500000 m . Геодезическата 

координатна система е ляво ориентирана. 

В България е приета и се използва Българска геодезическа 

система 2005 г. (БГС 2005), определена на основата на ETRS89 

(European Terrestrial Reference System) - европейската координатна 

система. 
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Понякога при извършването на високоточни инженерно-

геодезически работи се въвежда и използва локална правоъгълна 

координатна система, при която ориентацията на координатните оси 

се приема, но задължително е тя да бъде ляво ориентирана, за да са 

валидни формулите, които се използвт при геодезическите 

изчисления. 

I.1.2 Хоризонтални (планови) геодезически измервания 

Хоризонталните геодезически измервания се подразделят на 

ъглови и дължинни измервания. 

 Ъглови измервания и трасиране – извършват се с 

оптични теодолити или тотални станции. И двата вида инструменти 

са снабдени с хоризонтален кръг, по който се правят отчети. При 

оптичните теодолити отчитането по награфения хоризонтален кръг 

се извършва, като изображението на кръга се наблюдава 

посредством система от призми в малка тръбичка, разположена до 

окуляра на зрителната тръба, която се нарича «отчетен микроскоп». 

В зависимост от точността на инструмента се използват различни 

оптико-механични средства за отчитане – индексов микроскоп, 

скален микроскоп, микроскоп с единичен или двоен оптичен 

микрометър. При тоталните станции хоризонталният кръг е 

награфен по специален начин и отчитането се извършва дигитално, 

като отчетът директно се изписва върху дисплея на инструмента. 

Когато инструментът е насочен към сигнал, поставен 

вертикално върху определена точка, отчетът по хоризонталния кръг 

се нарича «измерена посока». Обикновено за повишаване на 

точността и контрол на измерванията посоките се мерят при двете 

положения на зрителната тръба (I положение – вертикалният кръг е 

вляво и II положение – вертикалният кръг е вдясно на оператора), 

като за окончателна стойност на измерената посока се приема 

средноаритметичното от двете измервания. При оптичните 

теодолити резултатите от ъгловите измервания се записват в 
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специален карнет, който след това се обработа. При тоталните 

станции резултатите се регистрират по електронен път, прехвърлят 

се на компютър и се обработват с подходящ софтуер. 

На фиг. I.4 е показан ъгломерен инструмент и неговият 

хоризонтален кръг. Инструментът се насочва последователно към 

точките B  и C  и се правят 

отчети по кръга при двете 

положения на зрителната 

тръба. Отчетите към точка 

B  при I и II положение са 
'

BR  и "

BR , а към точка C  - 

'

CR  и 
"

CR . Тъй като отчетите 

към една и съща точка при 

двете положения на тръбата 

се правят върху две 

диаметрално противо-

положни места на 

хоризонталния кръг, те 

трябва да се различават със 

стойност, близка до g200 . 

Разликата  ' " g

i i2c R R 200    се дължи на различни 

инструментални грешки, грешки на оператора при насочването и 

отчитането, грешки от външните условия (рефракция) и др. 

Направените отчети към точките B  и C  се усредняват по 

следните формули: 

(I.1)      
   ' " g ' " g

B B C C

B C

R R 200 R R 200
R R

2 2

   
   

Получават се усреднените стойности 
BR  и 

CR  на измерените 

при двете положения на зрителната тръба посоки, които са показани 

на фиг. I.4. Тъй като деленията на хоризонталния кръг нарастват по 
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посока на часовниковата стрелка, ъгълът BAC   се изчислява по 

правилото «от дясната посока се изважда лявата посока»: 

(I.2)                                      
C BR R    

Понятията «лява посока» и «дясна посока» се определят от 

взаимното разположение на инструмента (оператора) и двете 

наблюдавани точки. Ако при изваждането се получи отрицателна 

стойност, към нея се прибавят g400 . 

Следва изрично да се подчертае, че в геодезията не се 

измерват ъгли, а посоки. Когато се говори за ъглови измервания, се 

разбира измерване на посоки. Същите съображения важат и при 

трасирането на проектен ъгъл – спрямо едно изходно направление 

(посока) се трасира второ изходно направление, което представлява 

второто рамо на трасирания ъгъл, определено също от посока, т.е. от 

отчет по хоризонталния кръг. 

 

В табл.I.1 е показан ъглов карнет, в който са записани 

резултати от измервания на посоки по гирусния начин. 

Измерванията са извършени в три гируса (разделени с празни 

редове), като началният отчет към първата наблюдавана точка при I 
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положение на зрителната тръба е малко над g0 , а началният отчет за 

всеки следващ гирус при I положение нараства с 
g200

n
 спрямо 

началния отчет на предишния гирус, където n  е броят на гирусите. 

Измерванията на посоките са извършват от ъглова станция с 

номер 24 . За всеки гирус при първо положение на зрителната тръба 

последователно се измерват посоките към точките 28,40,15  и 16 , 

като алидадата на инструмента се върти по посока на часовниковата 

стрелка (отчети 
'

iO ). След това тръбата се завърта през зенит и при 

второ положение в обратен ред се измерват посоките към точките 

16,15,40  и 28 , като алидадата се върти обратно на часовниковата 

стрелка (отчети 
"

iО ). Отчетите по хоризонталния кръг се записват в 

съответните колони на ъгловия карнет.  

Образуват се разликите  ' " g

i i i2c O O 200   , записани в 

дименсия сантисантигради. Когато са извършени надеждни 

измервания с изправен инструмент, тези разлики трябва да бъдат с 

еднакъв знак и близки по стойност.  

Измерените при първо и второ положение на зрителната 

тръба посоки към всяка от наблюдаваните точки се усредняват по 

формулата 
 ' " g

i iср

i

О О 200
O

2

 
  и резултатите се записват в 

колоната «Средно». След това за всеки гирус се изчисляват 

стойностите от колоната «Редуцирано средно» по следното правило: 

от всеки отчет за определен гирус от колоната «Средно» се изважда 

началният отчет към първата наблюдавана точка от същата колона. 

За първата наблюдавана точка за всеки гирус в колоната 

«Редуцирано средно» се получава отчет g0.0000 . Ако при 

изваждането се получи отрицателна стойност, към нея се прибавят 
g400 . Стойностите от колоната «Общо средно» се получават, като се 

усреднят едноименните стойности на посоки за отделните гируси от 
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колоната «Редуцирано средно». Те представляват крайните 

резултати от извършените ъглови измервания. 

 Дължинни измервания и трасиране – обикновено се 

извършват с тотална станция, в която има вграден светлодалекомер 

– фиг. I.5. 

 
Фиг.I.5 

Сигналът се излъчва от активен източник (светлодалекомер), 

отразява се от светлоотражателна призма и се приема обратно в 

светлодалекомера, където специално фазоизмервателно устройство 

определя разликата във фазите на излъчения и отразения сигнал. От 

фазовата разлика се изчислява стойността на измерваното 

разстояние. Възможно е от конфигурационното меню на тоталната 

станция да бъде зададено да се измерват хоризонтални или 

наклонени разстояния. При прецизни измервания се нанася корекция 

върху измерваните разстояния заради надморска височина, 

температура и атмосферно налягане. 

Светлоотражателната призма се поставя върху щок, снабден 

с цилиндрична либела, който се фиксира неподвижно с щипка или 

трипод – фиг.3.10. Необходимо е цилиндричната либела да бъде 

проверена и поправена, за да се гарантира строго вертикалното 

положение на щока. При прецизни инженерно-геодезически работи 

призмата се поставя върху тринога. Центрирането се извършва с 

оптически отвес, вграден в главата (триножката), чрез която 

призмата се прикрепя към триногата, с оптическия или лазерния 

отвес на инструмента, с който се извършват измерванията или чрез 

показаните на фиг.3.11 центрирни устройства (оптични центрири). 
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Необходимо е либелата на визирната марка и оптическият отвес, с 

който се извършва центрирането да бъдат внимателно проверени и 

поправени. 

С тоталната станция се измерват дължини до няколко 

километра с точност от порядъка на няколко милиметра, като тази 

точност зависи от големината на измерваното разстояние. Точната 

формула за определяне на грешката на измереното разстояние се 

дава в проспекта на инструмента. 

В някои случаи разстоянията се измерват и трасират с ролетка 

с дължина 20,30  или 50 m  (обикновено с дължина 20 m ). Ролетката 

се държи от две технически лица в хоризонтално положение и 

краищата и се проектират върху терена с отвеси. Необходимо е да се 

спазват следните изисквания: 

- При всяко полагане на ролетката (проектиране на двата 

ѝ края върху терена) предният и задният край не трябва да бъдат с 

повече от 10 cm  извън правата, по която се измерва или трасира 

разстоянието; 

- При всяко полагане ролетката да се поставя в 

хоризонтално положение с точност до 20 cm , т.е. разликата във 

височините на предния и задния край да не превишава тази стойност; 

- Ролетката да се опъва с достатъчна сила, така че 

провисването в средата да не е по-голямо от 10 cm ; 

- Проектирането на двата края да се извършва с 

успокоени отвеси, мястото на отвесирането да е добре почистено от 

трева, шума и др. и прецизно да се отбележи със специална телена 

«игла ». 

Измерената или трасираната с ролетка дължина е с 

относителна грешка 1: 2500 1: 4000 , т.е. 2.5 4cm  на 100 m . 

 Инструменти за построяване на постоянни ъгли 

Под «построяване на постоянни ъгли» в геодезията се разбира 

трасирането на прав ( g100 ) и изправен ъгъл ( g200 ). Тази задача 
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може да се реши с ъгломерен инструмент по начините, разгледани в 

т.4.1. Когато не се изисква висока точност, може да се използва 

двойна петостенна призма и жалони, при което за разстояние около 

100 200 m между жалоните може да се постигне 

точност от порядъка на няколко сантиметра в 

положението на трасираната точка, която фиксира 

правия или изправения ъгъл. 

На фиг. I.6 е показана двойна петостенна 

призма, която се състои от две петостенни призми, 

разположени една над друга в  метален или 

пластмасов корпус. В корпуса има отвор отляво за 

долната петостенна призма, с която се наблюдава 

жалон, разположен отляво на оператора, и отвор 

отдясно за горната петостенна призма, с която се 

наблюдава жалон, разположен отдясно на оператора. 

Ходът на лъчите в двете призми е такъв, че входящите 

лъчи във всяка от тях се пречупват и излизат под прав 

ъгъл спрямо първоначалното си направление от съответната призма, 

за да попаднат в окото на наблюдателя. Така той вижда в долната 

призма образа на левия жалон и в горната призма образа на десния 

жалон. Задачите за построяване (трасиране) на прав и изправен ъгъл 

изискват да бъдат означени с жалони точките A  и B , показани на 

фиг.I.7, като се различават следните случаи на трасиране: 

- Построяване (трасиране) на прав ъгъл чрез спускане на 

перпендикуляр от фиксирана върху терена т. P  към направлението 

AB  (фиг. I.7). В този случай трябва да се намери петата на 

перпендикуляра т.C . Операторът застава в т. 1C  в близост до правата 

AB  и до очакваното разположение на т.C . В призмата се 

наблюдават образите на двата жалона, поставени върху точките A  и 

B  (дясната част на фиг. I.7а). Като се придвижва напречно на 

правата AB , операторът наблюдава образите на двата жалона в 

горната и долната петостенна призма, като се стреми да намери  
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такова положение на призмата, че образите на двата жалона да са 

точно един върху друг, както е показано в дясната част на фиг. I.7б. 

Тогава призмата се намира върху показаната т. 2C ,  която 

принадлежи на 

направлението 

AB . Операторът 

започва да се 

движи наляво 

или надясно по 

направлението 

AB , като следи 

образите на 

двата жалона, 

наблюдавани в 

призмата, да 

бъдат точно 

един над друг. 

Придвижването 

продължава, 

докато жалонът, 

поставен в т. P  и 

наблюдаван с 

невъоръжено 

око, застане 

върху образите 

на двата жалона 

от призмата, т.е. 

трите жалона 

трябва да се 

виждат един върху друг – фиг. I.6 и фиг. I.7в. Положението на т.C  

(петата на перпендикуляра, спуснат от т. P ) се фиксира върху терена 

посредством отвес, прикрепен в долната част на двойната петостенна 

призма. 
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- Построяване (трасиране) на прав ъгъл чрез издигане на 

перпендикуляр от точка от направлението AB  (фиг. I.8). В този 

случай е определена (фиксирана) върху терена петата на 

перпендикуляра т.C  и трябва да се намери положението на т. P . За 

целта един фигурант с жалон застава в т. 1P  в близост до 

направлението на 

перпендикуляра. С 

помощта на отвес 

операторът поставя 

призмата върху т.C , 

като в призмата 

образите на двата 

жалона, поставени 

върху точките A  и B  

трябва да изглеждат, 

както е показано в 

дясната част на фиг. 

I.8а. По сигнали на 

оператора фигурантът 

премества жалона, 

докато той не застане 

върху образите на 

двата жалона от 

призмата, както е показано на фиг. I.6 и в дясната част на фиг. I.8б. 

Тогава се фиксира т. P  от перпендикуляра, издигнат от т.C . 

-  Построяване на изправен ъгъл – този случай се свежда до 

трасиране на точка от правата AB , като се извършва по начина, 

показан на фиг. I.7а – операторът застава в близост до правата AB  и 

се придвижва перпендикулярно на тази права, докато не се получи 

показаното в дясната част на фиг. I.7б взаимо разположение на 

образите на двата жалона от точките A  и B  – тези образи трябва да 

застанат точно един над друг. Тогава положението на т.C  от правата 
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(върхът на изправения ъгъл) се фиксира върху терена с помощта на 

отвес, прикрепен в долната част на двойната петостенна призма. 

I.1.3 Геодезически изчисления при обработка на 

хоризонталните измервания 

 Основни понятия и дефиниции, свързани с 

геодезическите изчисления 

- Мащаб  - отношението на дължините от плана или 

картата a  към съответстващите им хоризонтални разстояния A  от 

местността се нарича мащаб и се отбелязва по следния начин: 

(I.3)                                       
a 1

1: M
A M
   

Величината 
A

M
a

   се нарича мащабно число и показва 

колко пъти са умалени действителните хоризонтални разстояния от 

местността при изобразяването им върху плана или картата. За 

удобство при изчисленията за мащабното число се приемат кръгли 

стойности - 250,500, 1000, 2000, 5000, 10000  и т.н. При по-малки 

мащабни числа мащабът е по-едър и при по-големи мащабни числа 

мащабът е по-дребен. 

Пример: При мащаб 1:5000 на 1 mm дължина от картата 

съответстват 5000 mm (5 m) действително хоризонтално 

разстояние от метността. Действително хоризонтално 

разстояние от местността 225 m  се изобразява върху 

топографската карта с дължина 45 mm. Разстояние от картата 

73 mm съответства на действително хоризонтално разстояние от 

местността 365 m. 

- Геодезически планове и карти 

Картата представлява умалено, мащабно и математически 

определено изображение на част от земната повърхност върху 

равнина в двумерна координатна система (с изключение на 
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релефните карти и глобуси). При изработването на това изображение 

е взета предвид кривината на Земята чрез използването на 

определена картографска проекция, напр. разгледаната в т. I.1.1 

Гаусова проекция, при която участъци от Земята, представена като 

сфера се проектират върху цилиндър, който след това се разгъва в 

равнина - фиг. I.2. Вследствие на това проектиране мащабът на 

картата в различни нейни участъци не е еднакъв. 

Картите могат да се класифицират като общогеографски и 

тематични. Общогеографските карти съдържат преимуществено 

географски елементи – релеф, хидрография, растителност, населени 

места, пътища и т.н. Тематичните карти съдържат малко 

общогеографски елементи и и в значителна степен информация, 

свързана с определена тема, напр. исторически, климатични и др. 

В съответствие с мащаба, в който са изработени, картите 

могат да се класифицират като едромащабни, средномащабни и 

дребномащабни. Едромащабните карти се изработват в мащаби 

1 : 2000, 1 : 5000  и 1 :10000 . Средномащабните карти са в мащаби 

1: 20000,1 : 50000  и 1 : 100000 , а дребномащабните – в мащаб 

1: 200000  и по-дребен. 

Според предназначението си картите биват топографски, 

навигационни, военни, туритически, метеорологични и т.н. 

Основното съдържание на топографските карти са 

топографските елементи на изобразяваната територия – ситуация и 

релеф. Колкото по-едър е мащабът на топографската карта, толкова 

по-голяма е степента на подробност при изобразяването на 

ситуациатз и релефа. При едромащабните топографски карти (ЕТК) 

подробно се изобразява релефът, хидрографията, растителността, 

населените места, пътища, мостове, електропроводи, отделни 

постройки и много други елементи на топографията на района. 

На фиг. I.9 е показана част от едромащабна топографска карта 

(ЕТК) в мащаб 1: 5000 . 



 

219 
 

 

Фиг. I.9 

За целите на проектирането на инженерните обекти много 

често се използват едромащабните топографски карти. За 

територията на България основната карта е ЕТК в мащаб 1:5000, 

като цялата територия на страната е покрита с картни листове в 

посочения мащаб с изключение на планинските райони, където е 

изработена ЕТК в мащаб 1 :10000 . Едромащабната топографска 

карта в мащаб 1: 5000  служи като топографска основа за 

проектиране на различни инженерни обекти (автомагистрали, 

пътища, канали, язовири, тунели и др.), както и за изработване на 

устройствени планове на извънселищните територии. 

Топографският план е умалено, мащабно и математически 

определено изображение на част от земната повърхност върху 

равнина в двумерна координатна система. Изработват се в едри 

мащаби - 1 : 250,1 : 500  и най-често в мащаб 1:1000 . Поради 

сравнително малкия участък, който обхваща топографският план, 

кривината на Земята не се взема предвид и точките от заснетия 

участък се проектират ортогонално върху равнината на плана, без да 
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се използва картографска проекция и проекционна равнина (напр. 

цилиндър). По-едрият мащаб на топографският план определя по-

високата степен на подобност на изобразяваните релефни и 

ситуационни елементи в сравнение с едромащабните топографски 

карти. Топографските планове също се използват за целите на 

проектирането и устройството на териториите. 

Освен топографските планове съществуват и специализирани 

планове, в които се изобразява специфична информация за 

определена територия или проект за устройство на тази територия. 

Някои от тях са разгледани в приложение II. 

До края на 90-те години на миналия век за териториите на 

населените места в отделните общини се изработваха т.нар. 

«кадастрални планове», които съдържат номерата, разположението 

и границите на недвижимите имоти. В контурите на поземлените 

имоти или на части от тях чрез условни знаци знаци се показва 

начинът на трайно ползване (лозе, овощна градина, ливада и т.н.). 

Чрез буквено-цифрова характеристика се обозначава етажността, 

конструкцията и функционалното предназначение на сградите (3МЖ 

– триетажна масивна жилищна, 2МО – двуетажна масивна 

обществена, ПС – паянтова стопанска и т.н.). Отбелязват се и някои 

топографски елементи – улични лампи, чешми, паметници и др. 

Изобразен е релефът посредством хоризонтали. 

На фиг. I.10 е показана част от кадастрален план на населено 

място. Всеки имот е идентифициран с кадастрален номер, който в 

населените места се нарича планоснимачен номер. Неразделна част 

от кадастралния план е т.нар. «писмен операт», който се нарича 

«имотна ведомост», а за населените места - «разписен списък». В 

него се съдържа планоснимачният номер на имота, адрес, вид и 

предназначение, имена на собствениците, документи за собственост 

или право на строеж, номер на квартала, в който се намира имотът, 

и номер на парцела, който е отреден за имота съгласно 

регулационния план. Разписният списък има ориентировъчно 

значение, но няма юридическа сила. 
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Фиг. I.10 

Понастоящем се създава и поддържа кадастрална карта в 

цифров вид, извадки от която се предоставят от Службите по 

геодезия, картография и кадастър по заявка на потребителите.  

Предоставената в цифров вид информация служи за целите на 

инвестиционното проектиране и устройственото планиране. 

Въпросите за кадастралната карта са разгледани в приложение II. 

В районите, където няма изработена и влязла в сила 

кадастрална карта, за извършване на определени административни 
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услуги (напр. издаване на скица на недвижим имот) се използват 

съществуващите кадастрални планове. 

- Релеф  

Изобразяването на релефа върху топографските карти и 

планове и върху кадастралните планове се извършва чрез 

хоризонтали, надписване на височините на характерни точки и 

условни знаци за релефни форми (напр. могила, слог, овраг и т.н.).  

Хоризонталите (изохипси) са линии, които съединяват точки 

с еднакви надморски височини. Разликата в надморските височини 

на точките от два съседни хоризонтала се нарича височина на 

сечението и има кръгла стойност - 0.2,1, 2,5,10 m . Хоризонталите 

биват основни и удебелени – всеки пети хоризонтал се изчертава 

удебелен спрямо останалите основни хоризонтали, на подходящи 

места се прекъсва и там се надписва неговата височина, като цифрите 

се ориентират по посока на качването на терена. 

- Ъглови мерки (дименсии), използвани при 

геодезическите изчисления – стойността на един и същи ъгъл   

може да бъде представена в различни ъглови мерки (дименсии) – 

градуси, гради, радиани. Например правият ъгъл има стойност о90  

(градуса) или g100  (гради) или rad
2


 (радиана). На една окръжност 

с произволен радиус съответства централен ъгъл о360  или g400  или 

2 rad . В инженерната геодезия се използва ъгловата мярка гради, 

която понякога се нарича «ново градусно деление». Централният 

ъгъл, който съответства на 
1

400
 част от окръжността има стойност 

g1  (един град). Един град се подразделя (съдържа) c100  

(сантигради), а един сантиград съдържа cc100  (сантисантигради). 

Следователно един град съдържа 
cc10000 . 

Един радиан (1 rad) е централният ъгъл, който съответства на 

дъга от окръжност с дължина, равна на радиуса на тази окръжност. 



 

223 
 

- Превръщане на ъглови стойности от една ъглова 

мярка в друга – ако стойността на един ъгъл в градуси се означи с 
о  и стойността на същия ъгъл в гради се означи с 

g , връзката 

между тях изглежда така: 

(I.4)                              о g g o9 10

10 9
      

където 
о  се представя в градуси и десетични части от градуса, а не 

в градуси, минути и секунди. Връзката между стойността 
g  на 

ъгъла в гради и стойността rad  на същия ъгъл в радиани се 

представя по следния начин: 

(I.5)                         
g

rad g g rad

g


   


   

Константата 
g g63.6620   представлява стойността на ъгъл 

с големина един радиан, превърната в гради и се определя по 

формулата: 

(I.6)                                            
g

g 200



  

- Посочен ъгъл AB  - ъгълът между положителната 

посока на оста X  на геодезическата координатна система и 

направлението от т. A  към т. B , определен от оста X  по посока на 

часовниковата стрелка, както е 

показано на фиг. I.11. 

- Прав и обратен посочен ъгъл 

– ако AB  e «правият» посочен 

ъгъл от т. A  към т. B , посочният 

ъгъл BA  от т. B  към т. A  се 

нарича «обратен» (фиг. I.11). 

Връзката между тях се дава с 

формулата: 
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(I.7)        g

BA AB 200    

В последната формула знакът «+» се използва, когато g

AB 200  , в 

противен случай се използва знакът «-». 

 Координатни изчисления 

- Първа основна задача 

Дадена са координатите 

на т.  A AA X ,Y , посочният 

ъгъл AB  и разстоянието ABS . 

Търсят се координатите на т.

 B BB X ,Y - фиг. I.12. 

Изчисляват се координатните 

разлики ABX  и ABY  по 

формулите: 

(I.8) 
AB AB AB

AB AB AB

X S cos

Y S sin

 

 




 

Търсените координати на т. B  се изчисляват по формулите: 

(I.9) 
B A AB A AB AB

B A AB A AB AB

X X X X S cos

Y Y Y Y S sin

 

 

   

   
 

- Втора основна задача - дадени са координатите на т.

 A AA X ,Y  и т.  B BB X ,Y . Търсят се посочният ъгъл AB  и 

разстоянието ABS . Изчислява се т.нар. «табличен ъгъл» 
Т  по 

формулата: 

(I.10) AB B A
T

AB B A

Y Y Y
arctg arctg

X X X
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Табличният ъгъл 

винаги има стойност 
g g

T0 100  . В зависимост 

от знаците на координатните 

разлики ABX  и ABY  

посочният ъгъл попада в 

определен квадрант (от I до IV 

– фиг. I.13) и се изчислява от 

табличният ъгъл по следните 

формули (табл.I.2): 

  Табл.I.2 

Квадрант 
ABX   ABY   AB   

I 
ABX 0   ABY 0   AB T    

II 
ABX 0   ABY 0   g

AB T200    

III 
ABX 0   ABY 0   g

AB T200    

IV 
ABX 0   ABY 0   g

AB T400    

За контрола посочният ъгъл се изчислява втори път по 

следния начин: 

(I.11) gAB AB
AB

AB AB

X Y
arc tg 50

X Y

 


 


 


  

Разстоянието ABS  се определя по формулата: 

(I.12) 2 2
AB AB ABS X Y     

- Включен и затворен полигонов ход – представляват 

последователно изчисляване на координати на новоопределяеми 

точки чрез първа основна задача. На фиг.I.14 е показан включен 

(свързан) полигонов ход. 

Включеният полигон започва от дадена точка А с ориентация 

(измерена посока) към поне една друга дадена точка С и завършва в 



 

226 
 

дадена точка В с ориентация (измерена посока) към поне една друга 

дадена точка D. 

 
Фиг.I.14 

Известни са координатите      A A B B C Cx , y , x , y , x , y  и  D Dx , y  

на дадените точки A, B, C и D в държавната геодезическа или в 

локална координатна система. Търсят се координатите 

   1 1 2 2x , y , x , y  и  3 3x , y  на новоопределяемите точки 1, 2 и 3 (в 

общия случай m на брой). Измерват се полигоновите ъгли 
' ' ' ' '

A 1 2 3 B, , , ,      и дължините 
A1 12 23 3BS ,S ,S ,S . Измерените 

полигонови ъгли са от лявата страна (ляволежащи) на направлението 

на полигоновия ход от началната точка А към крайната точка В, както 

е показано на фиг.I.14. 

От координатите на дадените точки се изчисляват посочните 

ъгли CA  и BD  по разгледаните по-горе формули за втора основна 

задача. Първоначално се получават табличните ъгли T

CA  и T

BD , а 

след това – самите посочни ъгли съгласно табл.I.2. 

Определя се ъгловото несъвпадение f , което се дължи на 

грешки при измерването на полигоновите ъгли: 

(I.13)  
n

' g

CA i BD

i 1

f k.200   


 
    
 

   

където величината k  приема стойност: 
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(I.14) 

n 2

k n

n 2




 
 

  

в зависимост от геометричната форма на полигона. В последната 

формула с n е означен броят на полигоновите ъгли. 

Изчислява се допустимото ъглово несъвпадение 
допf  по 

формулата: 

(I.15) допf n    

където ъгловата стойност на величината μ зависи от точността на 

ъгловите измервания и от класа на полигона – при по-висок клас 

полигон стойността на μ е по-малка. Когато ъгловите измервания са 

извършени с оптичен теодолит с директна точност на отчитане c1 , 

обикновено се приема c1.5  . При измервания с тотална станция е 

подходящо да се приеме cc cc20 30    в зависимост от точността на 

инструмента и броя на повторенията. 

Сравнява се изчисленото ъглово несъвпадение f  с 

допустимото 
допf . Когато е изпълнено условието 

допf f  , се 

изчислява поправка към измерените стойности '

i  на полигоновите 

ъгли: 

(I.16) 
f

v
n



    

т.е. полученото ъглово несъвпадение f  се разхвърля с обратен знак 

поравно върху измерените стойности '

i  на полигоновите ъгли. 

Поправката v  се прибавя към измерените стройности '

i  на 

полигоновите ъгли и се получават поправените стойности i : 

(I.17) 
'

i i v     
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Изчисляват се посочните ъгли на полигоновите страни по 

формулите: 

(I.18) 

g

A1 CA A

g

12 A1 1

g

23 12 2

g

i ,i 1 i 1,i i

200

200

200

200

  

  

  

   

  

  

  

  

 

За контрола изчисленият по форм.(I.18) посочен ъгъл '

BD  

трябва да бъде равен на изчисления от координатите на дадените 

точки посочен ъгъл 
BD . 

Определят се координатните разлики 
'

i ,i 1x   и 
'

i ,i 1y   по 

формулите за първа основна задача: 

(I.19) 

' '

A1 A1 A1 A1 A1 A1

' '

12 12 12 12 12 12

' '

23 23 23 23 23 23

' '

i 1,i i 1,i i 1,i i 1,i i 1,i i 1,i

x S cos y S sin

x S cos y S sin

x S cos y S sin

x S cos y S sin

   

   

   

        

 

 

 

 

  

Изчисляват се координатните несъвпадения по формулите: 

(I.20) 
 

 

'

x i 1,i B A

'

y i 1,i B A

f x x x

f y y y









  

  




  

Определя се линейното несъвпадение: 

(I.21) 2 2

S x yf f f   

Изчислява се допустимото линейно несъвпадение: 

(I.22)  доп

Sf a b S , m    
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където S  е сумата от всички измерени разстояния в полигона, а 

коефициентите a и b зависят от класа на полигона и от точността на 

измерванията. Ако е изпълнено условието доп

S Sf f , за всяка 

координатна разлика 
'

i 1,ix   и 
'

i 1,iy   се пресмята поправка 
x

i 1,iv  , респ. 

y

i 1,iv  , която е право пропорционална на разстоянието, от което е 

изчислена: 

(I.23) 
yx yx

i 1,i i 1,i i 1,i i 1,i

ff
v S v S

S S
      

 
 

Получените поправки се прибавят към координатните 

разлики, определени по форм.(I.19) и се получават «поправените» 

координатни разлики i 1,ix   и i 1,iy  : 

(I.24) 

' x ' y

A1 A1 A1 A1 A1 A1

' x ' y

12 12 12 12 12 12

' x ' y

23 23 23 23 23 23

' x ' y

i 1,i i 1,i i 1,i i 1,i i 1,i i 1,i

x x v y y v

x x v y y v

x x v y y v

x x v y y v

   

   

   

        

   

   

   

   

 

Изчисляват се координатите на новоопределяемите 

полигонови точки: 

(I.25) 

1 A A1 1 A A1

2 1 12 2 1 12

m m 1 m 1,m m m 1 m 1,m

x x x y y y

x x x y y y

x x x y y y

 

 

    

   

   

   

  

За контрола се изчисляват координатите на крайната точка В 

на включения полигон: 

(I.26) ' '

B m m,B B m m,Bx x x y y y       
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Изчислените по форм.(I.26) координати  ' '

B Bx , y  трябва да 

съвпадат с дадените координати  B Bx , y  на т.В в границите на 

изчислителната точност. 

Затвореният полигонов ход започва от дадена точка А с 

ориентация (измерена посока) към поне една друга дадена точка С и 

завършва в същата дадена точка А с ориентация (измерена посока) 

към същата т.С – фиг.I.15. 

 

Фиг.I.15 

Изчислението на новоопределяемите точки 1, 2, 3, …, m се 

извършва по същия начин, както при включения полигон, като при 

това се взема предвид, че началният и крайният посочен ъгъл на 

полигона съвпадат и координатите на началната и крайната точка са 

еднакви. Тогава ъгловото несъвпадение се определя по формулата: 

(I.27) 
g

if ( n 2 )200     

Координатните несъвпадения се изчисляват по формулите: 

(I.28) 
' '

x i 1,i y i 1,if x f y      
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I.2 Височинни системи, вертикални измервания и 

изчисления 

I.2.1 Височинни системи 

Височинната система се дефинира от едно изходно 

височинно начало («изходна нула»), спрямо което се определят 

физическите (надморските) височини на всички точки за определена 

територия (регион, държава, група държави, континент). За 

височините се използват понятията «физически», защото се отнасят 

към физическата земна повърхност и отразяват неравностите на тази 

повърхност и «надморски», защото се отчитат спрямо морското 

ниво. Като изходна (нулева) точка за отчитане на височините се 

използва «нулата» на определена пегелна (мареографна) станция. 

«Нулата» на пегелната станция регистрира средното морското ниво 

за определен период. Височините (котите) на точките се получават 

чрез измерените превишения от нулевата точка до тях. 

 
Фиг.I.16 

През 1930 г. в България официално е приета Черноморската 

височинна система във връзка с първото измерване на Държавната 
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нивелачна мрежа I клас през периода 1920 – 1930 г. Създадени са две 

пегелни станции във Варна и Бургас, оборудвани с два мареографа 

(устройства за автоматично следене нивото на Черно море). От 

мареографните измервания за периода юли 1928 г. – януари 1931 г. е 

изведено средно морско ниво 68.17 cm спрямо нулата на 

мареографната лата – фиг.I.16. Спрямо изчисленото средно морско 

ниво за посочения период е определена котата на ВНР 28 

(високоточен нивелачен репер №28). След това, като са измерени 

превишенията в Държавната нивелачна мрежа, са изчислени котите 

на останалите репери спрямо височината на ВНР 28. 

През 1958 г. в България е въведена Балтийската височинна 

система с изходно начало «нулата» на мареографа в Кронщад, близо 

до Петербург. Височините на реперите в Балтийската височинна 

система са определени спрямо средното ниво на Балтийско море, 

изведено на базата на непрекъснати наблюдения, започнали от 

началото на XIX век и непрекъснати мареографни наблюдения от 

1898 г. насам. Разликата в котите на ВНР 28 в Черноморска и 

Балтийска височинна система е 281 mm. 

Към настоящия момент височинната система на Република 

България е регламентирана с «Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за 

дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа 

система», издадена от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството и Министерство на отбраната. Съгласно чл.6 на 

тази наредба «Българската геодезическа система 2005 включва: … 3. 

височинна система, реализирана чрез нивелачните репери от 

Държавната нивелачна мрежа, включени в Обединената европейска 

нивелачна мрежа (UELN) и определени в Европейската 

вертикална референтна система (EVRS) с помощта на данни за 

силата на тежестта в унифицирана гравиметрична система (IGSN 

1971)». Височините на реперите в Европейската вертикална 

рферентна система (European Vertical Reference System – EVRS) са 

определени спрямо средното морско ниво на Амстердамския 
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мареограф (Normaals Amsterdam Peil – NAP), определено за средния 

висок прилив, епоха 1684 г. 

I.2.2 Геометрична нивелация на редица от точки чрез 

включен нивелачен ход 

Нивелиране на редица от точки означава определяне на 

надморските височини на тези точки, след като те предварително са 

стабилизирани и обозначени върху терена, като се използват други 

точки с известни надморски височини – нивелачни репери. Прилага 

се геометрична нивелация от средата. 

 
Фиг.I.17 

На фиг.I.17 е показан нивелачен ход, който започва от 

нивелачен репер A и завършва в нивелачен репер B. Такъв ход се 

нарича «включен нивелачен ход». Възможно е нивелачния ход да 

започва и да завършва в един и същи нивелачен репер – тогава се 

явява случай на затворен нивелачен ход. И при двата случая 

геометричната нивелация на точките от хода се извършва по един и 

същи начин: ако разстоянието между началния репер на хода и 

първата точка не е по-голямо от 150-180 m и превишението не 

надхвърля 3.5 m, нивелирът се разполага между двете точки, 

желателно по средата. Ако горните условия не са изпълнени, избира 

се помощна точка 1x  , която да отговаря на тях. Помощните точки 

обикновено се избират на устойчиви места – стабилен камък, шахта, 

релса или се използуват специални поставки (жабки), изработени от 

масивно желязо. Нивелирът се хоризонтира и първо се прави отчет 
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«назад» a към вертикално поставената лата върху нивелачния репер 

A, а след това – отчет «напред» b към вертикално поставената лата 

върху помощната точка 
1x . Ако се работи с либелен нивелир, 

непосредствено преди всеки отчет задължително се подравнява 

нивелачната либела с наклонителния винт, а ако няма такъв – с един 

от повдигателните винтове. При самохоризонтиращите се нивелири 

еднократно се подравнява кръглата либела при станционирането на 

инструмента. 

 Направените отчети се записват в нивелачния карнет, показан 

в табл.I.3 – отчета a в колона «назад» на реда на нивелачния репер A, 

а отчета b – в колона «напред» на долния ред, на който се записва 

номера на точката (ако точката е помощна, записва се 1 2x ,x и т.н.). 

Във втората колона на нивелачния карнет се записва разстоянието от 

нивелачния репер А до първата точка от хода. След това задната лата 

се измества от нивелачния репер A върху следващата точка от хода -

на фиг.I.17 това е т.1, но ако е необходимо, се избира нова помощна 

точка. Нивелирът се разполага между двете лати, желателно по 

средата. Латата в т. 1x  остава на мястото си и се завърта с лицевата 

си страна към новата станция на нивелира, като се внимава да не 

промени вертикалното си положение. На новата станция на нивелира 

се извършват описаните действия, като направените отчети по 

латите в т.
1x  и т.1 се записват в съответните редове и колони на 

нивелачния карнет. Нивелацията продължава по същия начин, 

докато се достигне до нивелачния репер B, като върху него се 

поставя лата и към нея се прави отчет «напред». Броят на записаните 

в нивелачния карнет отчети «напред» и отчети «назад» трябва да е 

равен. На реда на всяка точка от хода в карнета трябва да бъдат 

записани по два отчета – един «назад» и един «напред». Единствено 

към началната точка от хода (нивелачния репер A) в карнета трябва 

да фигурира един отчет «назад» и към крайната точка (нивелачния 

репер B) – един отчет «напред». 
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НИВЕЛАЧЕН КАРНЕТ                       Tабл.I.3 

№ на 

нивел. 

точка 

Хориз. 

разст. 

[m] 

Отчети, [mm] Превишения, m Надм. 

височина

iH , [m] 

№ на 

нивел.

точка 

Забел. 

Назад 

a 

Напред 

b 
 

+ 

 

- 

нр.A 
118 

2053  
             -2 

1.110 
 

541.253 нр.A  

 

x1 

 

1327 

 

0943 

 x1 

 

130 

              -2 

0.516 
 

1 

 

2247 

 

1843 

 

541.843 

 

1 

 

68 

              -1 

0.071 
 

x2 

 

2841 

 

2318 

  

x2 
 

150 
            -2 

1.969 

 

 

x3 

 

1963 

 

0872 

  

x3 
 

114 
             -2 

0.949 

 

 

2 

 

2198 

 

1014 

 

544.685 

 

2 
 

98 
             -2 

0.736 

 

 

3 

 

1872 

 

1462 

 

545.419 

 

3 
 

168 

              -2 

0.337 
 

нр.B 

  

2209 

 

545.080 

 

нр.B 
   

B AS 846 m a 14501 b 10661 H H 3.827 m        

   h B Af a b H H 13mm        

доп h h
h km i i

f
f 30 S [ mm] 28 mm v S

S



     

  



 

236 
 

В нивелачния карнет се записват номерата и надморските 

височини на нивелачните репери. По-нататъшната обработка 

включва изчисляване на сумата от разстоянията между точките от 

хода (дължината на нивелачния ход), изчисляване на сумата от 

отчетите «назад» Σa и сумата от отчетите «напред» Σb, изчисляване 

на измереното превишение '

ABh a b    между началния и крайния 

нивелачен репер и сравняването му с полученото от известните 

надморски височини на двата репера превишение 
AB B Ah H H  . 

Определя се височинното несъвпадение на нивелачния ход: 

(I.29)    '

h AB AB B Af h h a b H H        

Изчисленото височинно несъвпадение 
hf  не трябва да 

превишава допустимото несъвпадение доп

hf , което при техническата 

нивелация често се определя по формулата: 

(I.30) доп

h kmf 30 S [ mm]  

Ако е изпълнено условието доп

h hf f , пристъпва се към 

пресмятане на поправки към измерените превишения. Когато 

разстоянията между точките от нивелачния ход не се различават 

значително, може да се определи една поправка към измерените 

превишения по формулата: 

(I.31) h
h

f
v

n
   

Когато разстоянията между точките от нивелачния ход се 

различават значително, за всяко превишение се изчислява отделна 

поправка, която е пропорционална на разстоянието между съседните 

точки от хода, за които се отнася това превишение: 

(I.32) h h
ik ik

f
v S

S
   

В последната формула S  е сумата от разстоянията между 

точките от хода, т.е. дължината на нивелачния ход, 
ikS  е 
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разстоянието между съседните точки i и k, за които се отнася 

измереното превишение 
'

i kh . Към измерените превишения се 

прибавят изчислените по форм.(I.31) или по форм.(I.32) поправки и 

се получават поправените (изравнените) превишения: 

(I.33) 
'

i k i k hh h v   

или 

(I.34) 
' h

i k ik ikh h v   

С поправените превишения се изчисляват котите на 

новоопределяемите точки от нивелачния ход (без помощните точки): 

(I.35) 

1 1

2 2 3 3

1 A Ax x 1

2 1 1x x x x 2

3 2 23

H H h h

H H h h h

H H h

  

   

 

  

За контрола се изчислява котата на нр.B, която трябва да 

съвпада с дадената кота на същия репер в рамките на изчислителната 

точност. 

I.2.3 Геометрична нивелация с междинни точки 

Когато разстоянията между точките, на които трябва да бъдат 

определени котите, не са големи (от порядъка на 10 20 m ) и от една 

подходящо избрана нивелачна станция могат да се наблюдават 

няколко такива точки, подходящо е да се използва геометрична 

нивелация с междинни точки. Този метод намира приложение 

основно при нивелирането на профили и повърхнини. 

На фиг.I.18 е показана схема на нивелиране с междинни точки 

на надлъжен и напречен профил. Предполага се, че точките от 

надлъжния и напречния профил са предварително трасирани и 

стабилизирани върху терена. Освен отчетите «назад» и «напред», 

които се правят с нивелира по латата при нивелирането на редица от 

точки чрез включен или затворен нивелачен ход, извършват се и 
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отчети «в средата» към определени точки, които се наричат 

«междинни». Използват се близко разположени до обекта нивелачни 

репери с известни височини от височинната инженерно-

геодезическа мрежа или от някоя друга нивелачна мрежа в района – 

за фиг.I.18 това са нивелачен репер 10 и нивелачен репер 11. 

 

Фиг.I.18 

Нивелирът се разполага в станцията 
1S , подбрана така, че от 

нея да се наблюдават максимален брой точки, на които трябва да 

бъдат определени котите (точки от профила). Върху близкия 

нивелачен репер 10 се поставя вертикално лата, към която се прави 

отчет «назад» 1a . Този отчет се записва в нивелачния карнет, показан 

в табл.I.4 на реда, на който е записан номера на нр.10 в колона 

«назад». След това латата последователно се поставя върху 

нивелираните точки, както е показано на фиг.I.18 – първо върху т.A, 

която е начална точка на профила, след това върху точките 1, 2, 3, 4, 

5 и върху точките от напречния профил 61 и 62. Към всяка точка се 

прави отчет по латата 
ic , който се записва в нивелачния карнет в 

колона «в средата». Към последната видима от нивелачната станция 

1S  точка 6 се прави отчет 1b , който се записва в колона «напред» на 

нивелачния карнет на реда на същата точка. Извършени са 

измервания към всички видими от станция 1S  точки.  
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НИВЕЛАЧЕН КАРНЕТ                      Табл.I.4 
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2545    

 

 

 

 

          +5 

1.134 

 544.261 541.716 нр.10 

A  2200   542.06 A 

1  2350   541.91 1 

2  2100   542.16 2 

3  1880   542.38 3 

4  1730   542.53 4 

5  1650   542.61 8 

61  1590   542.67 31 

62  1470   542.79 32 

6 2897  1411 545.752 542.855 гл.т.1  

 

 

 

 

 

 

 

        +6 

2.136 

 

64 

166 

 2710   543.04 34 

63  2630   543.12 33 

7  2560   543.19 12 

8  2420   543.33 14 

9  2350   543.40 16 

10  2340   543.41 17 

11  1110   544.64 18 

12  1040   544.71 гл.т.2 

13  0970   544.78 22 

B  0800   544.95 B 

нр.11   0761  544.997 нр.11 

S 308 m         B Aa 5442 b 2172 H H 3.281m      
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   h B Af a b H H 11mm        

доп

h kmf 30 S 17 mm   

h h
ik ik

f
v S

S
   

Избира се нова нивелачна станция 
2S , от която да се вижда 

максимален брой от останалите точки, към които не са извършени 

измервания. Латата остава върху последната нивелирана точка 6 от 

предишната нивелачна станция 1S , като само се завърта с лицевата 

си страна към новата станция на нивелира и се внимава да не се 

измести във вертикално отношение. От новата станция на нивелира 

се прави отчет «назад» 
2a  към латата върху точка 6, след което 

латата последователно се поставя върху точките 64, 63, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, B и към тях се правят отчети «в средата» 
ic , които се записват 

в нивелачния карнет. Накрая латата се поставя върху близкия 

нивелачен репер 11 и се прави отчет «напред» 2b . Ако няма втори 

репер в района, нивелацията трябва да завърши в репера, от който е 

започната. За целта с няколко помощни точки нивелачният ход се 

затваря обратно в изходния репер. И тук, както при нивелацията на 

редица от точки чрез включен или затворен нивелачен ход броят на 

отчетите «назад» трябва да бъде равен на броя на отчетите «напред». 

Отчетите «назад» и «напред» се правят с точност до милиметър, а 

отчетите «в средата» – до сантиметър. 

В нивелачния карнет се записват номерата и надморските 

височини на нивелачните репери. След това се изчислява сумата от 

разстоянията между станциите на нивелира и точките от хода, към 

които са правени отчети «назад» и «напред» - това са разстоянията 

1 1 2 2S ,нр10 S ,6 S ,6 S , нр11S ,S ,S ,S  - сумират се по двойки и се записват във 

втората колона на нивелачния карнет. Сумата от тези разстояния 

дава дължината на нивелачния ход. Пресмята се сумата от отчетите 
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«назад» а  и сумата от отчетите «напред» b , изчислява се 

измереното превишение '

ABh a b    между началния и крайния 

нивелачен репер и се сравнява с изчисленото от известните височини 

на двата репера превишение 
AB B Ah H H  . Определя се 

височинното несъвпадение на нивелачния ход 
hf  по форм.(I.29) и се 

сравнява с допустимото несъвпадение доп

hf  съгласно форм.(I.30). 

Ако е изпълнено условието доп

h hf f , изчисляват се превишенията 

нр10,6h  и 
6 ,нр11h  и се пресмятат поправки към тях по форм.(I.31) или 

форм.(I.32). Поправките се записват с малки цифри над измерените 

превишения в нивелачния карнет. 

С поправените по форм.(I.33) или по форм.(I.34) превишения 

се изчисляват котите на т.6 и на нр.11: 

(I.36) 
6 нр10 нр10,6 нр11 6 6 ,нр11H H h H H h     

Получената по последната формула височина на нр.11 трябва 

да е равна на дадената в рамките на изчислителната точност. 

Пресмята се височината на хоризонта на нивелира за двете 

нивелачни станции 1S  и 2S : 

(I.37) 
1 2

хор хор

S нр10 1 S 6 2H H a H H a     

където 1a  и 2a  са отчетите «назад» от нивелачните станции 1S  и 2S  

към латите, поставени върху нр.10 и т.6. 

Височините на нивелираните точки се определят, като от 

височината на хоризонта се извади отчета «в средата» ic  към 

съответната точка: 

(I.38) 
1 1 1 1

2 2 2

хор хор хор хор

A S A 1 S 1 2 S 2 6 S 6

хор хор хор

63 S 63 64 S 64 7 S 7

H H c H H c H H c H H c

H H c H H c H H c

       

     
  

Височините на нивелираните точки се изчисляват и записват 

в карнета с точност до сантиметър. 
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I.2.4 Тригонометрична нивелация 

Тригонометричното определяне на превишение между две 

точки А и В се извършва с тотална станция, поставена върху т.А и 

отражател (сигнал), поставен върху т.В, като се измерва зенитният 

ъгъл 
ABz , хоризонталното разстояние 

ABS , височината на 

инструмента 
AJ  и височината на сигнала 

BT . Височината на т.А е 

известна. 

 
Фиг.I.19 

Превишението между двете точки и височината на т.В се 

определят по формулите: 

(I.39) 
AB AB AB A B

B A AB

h S cotg z J T

H H h
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II.1 Общи и подробни устройствени планове 

Въпросите, свързани с изработването и прилагането на 

общите и подробните устройствени планове са регламентирани в 

Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно този закон 

устройствените планове биват общи и подробни. 

Общите устройствени планове определят 

преобладаващото предназначение и начина за устройство на отделни 

структурни части на териториите, обхванати от плана. Те са основа 

за цялостното устройство на териториите на общините, на части от 

тях или на отделни населени места с техните землища. 

Предвижданията на общите устройствени планове, с които се 

определя общата структура и преобладаващото предназначение на 

териториите, видът и предназначението на техническата 

инфраструктура, опазването на околната среда и обектите на 

културно-историческото наследство са задължителни при 

изработването на подробните устройствени планове. Неразделна 

част от общия устройствен план са правилата и нормативите за 

неговото прилагане, които се изработват в съответствие със 

специална наредба, издадена от министъра на регионалното развитие 

и благоустройството. 

Общите устройствени планове нямат пряко инвестиционно 

предназначение. От тях не възникват права и задължения за 

конкретни правни субекти. 

С общия устройствен план на община или на част от нея се 

определят: 
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 Общата структура на територията, предмет на плана, и 

преобладаващото предназначение на съставните и структурните 

части – местоположението и границите на населените места и 

селищните образувания, земеделските територии, горските 

територии, териториите за природозащита, териториите за културно-

историческа защита, за възстановяване и др.; 

 Общият режим на устройство на всяка от изброените 

територии със съответните правила и нормативи; 

 Разположението на мрежите и съоръженията на 

техническата инфраструктура и връзките им с териториите на 

съседните общини, както и с инфраструктурни мрежи и обекти от 

национално значение; 

 Териториите с публична държавна и публична общинска 

собственост и режимът на тяхното устройство; 

 Териториите с вероятно разпространение на предвидими 

природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на 

устройство и защита; 

 Териториите за прилагане на ландшафтноустройствени 

мероприятия и естетическо оформяне. 

С общия устройствен план на град с неговото землище или 

на селищно образование с национално значение се определят: 

 Общата структура на територията, предмет на плана – 

жилищни територии, производствено-складови територии, 

територии за паркове и градини, територии за спорт и забавления, 

територии за обществено обслужване, територии с обекти на 

културно-историческото наследство, територии за курортно-

туристическо и вилно строителство, територии за мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура, земеделски 

територии, горски територии, територии за природозащита, 

нарушени територии за възстановяване, територии със специално, с 

друго или със смесено предназначение; 

 Общият режим на устройство на всяка от изброените 

територии със съответните правила и нормативи; 
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 Териториите с публична държавна и публична общинска 

собственост и режимът на тяхното устройство; 

 Изискванията към естетико-композиционното изграждане 

на територията; 

 Изисквания за устройство на достъпна за цялото население 

среда, включително за хора с увреждания; 

 Територии с вероятно разпространение на предвидими 

природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на 

устройство и защита. 

 

Фиг.II.1 

На фиг.II.1 е показан общият устройствен план на гр. София. 
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Подробните устройствени планове конкретизират 

устройството и застрояването на териториите на населените места и 

землищата им, както и на селищните образования. Предвижданията 

на подробните устройствени планове са задължителни за 

инвестиционното проектиране. 

Подробният устройствен план се придружава от планове за 

вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-

транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, 

електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство, 

геоложки проучвания, газоснабдяване, топлоснабдяване, 

далекосъобщения и др., които се одобряват едновременно с 

подробния устройствен план като неразделна част от него. 

Подробните устройствени планове се разработват на 

територията на: 

 Населени места с техните землища, както и на структурни 

части от населени места с непосредствено принадлежащите им части 

от землищата; 

 Населени места и селищни образования или части от тях, 

обхващащи част от квартал, един или повече квартали; 

 Землища или части от землища. 

Подробният устройствен план за изброените урбанизирани 

територии може да се създава и когато няма общ устройствен план, 

а за неурбанизирани територии – само за цялото землище. Когато 

плановете за регулация и застрояване обхващат цялото населено 

място и/или землището му или цялото селищно образование, те 

изпълняват ролята на общ устройствен план за съответната 

територия. 

Подробните устройствени планове могат да бъдат: 

 План за регулация и застрояване (ПРЗ) – представлява план 

за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване; 

 План за регулация (ПР) – план за регулация на улици и 

поземлени имоти без режим на застрояване. Планът за регулация 
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може да бъде план за улична регулация (ПУР), който представлява 

план за регулация само на улиците и на поземлени имоти за обекти 

на публичната собственост; 

 План за застрояване (ПЗ); 

 Работен устройствен план (РУП) – план за застрояване и 

силуетно оформяне; 

 Парцеларни планове (ПП) за елементите на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. 

За земеделски, горски и защитени територии, за нарушени 

територии за възстановяване и за територии със специално или друго 

предназначение могат да се изработват специализирани подробни 

устройствени планове, които решават отделни устройствени 

проблеми и обхващат структурни части от територията на общината. 

С плановете за регулация и застрояване се определя 

структурата на територията, устройствените зони и територии с 

устойчив режим и конкретното предназначение на всеки поземлен 

имот. Със същите подробни устройствени планове се урегулират: 

 Поземлени имоти, предназначени за обекти на публичната 

собственост; 

 Поземлени имоти за застрояване и поземлени имоти без 

застрояване с техния режим; 

 Кварталите и поземлените имоти за предимно жилищно 

застрояване с пределно допустими плътност и интензивност на 

застрояване, височина и начин на застрояване, линии на застрояване; 

 Кварталите и поземлените имоти за производствени и 

складови дейности, за селскостопанско производство и 

животновъдство, режимът на тяхното устройство и санитарно-

охранителните им зони; 

 Кварталите и поземлените имоти за озеленяване с 

рекреационно (възстановително), защитно и мелиоративно 

предназначение; 

 Кварталите и поземлените имоти за спортни дейности и 

дейности за забавления и режимът за устройството им; 
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 Кварталите и поземлените имоти със сгради за обществено 

обслужване; 

 Кварталите и поземлените имоти с културно-историческо 

значение и режимът на устройството и опазването им; 

 Уличната мрежа и алеите; 

 Мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура 

с техните сервитутни ивици, както и обектите, свързани с опазването 

на околната среда; 

 Кварталите и поземлените имоти със смесено, специално 

или друго предназначение; 

 Кварталите и поземлените имоти с вероятно 

разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите 

превантивни мерки и начин на устройство и защита. 

С подробните устройсвени планове въз основа на специфични 

правила и нормативи от ЗУТ и съответните нормативни актове могат 

да се определят: 

 Терени – забранени зони, непосредствено прилежащи на 

поземлени имоти, предназначени за застрояване със специални 

обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в които е 

недопустимо застрояване, ползване, престой и преминаване; 

 Сервитутни зони около поземлените имоти, предназначени 

за застрояване със специални обекти, с които се въвеждат 

ограничения за промяна на предназначението и режима на ползване 

на засегнатите имоти; 

На фиг.II.2 е показана извадка от план за регулация. С черни 

линии и черни арабски цифри са показани границите и номерата на 

поземлените имоти (ПИ) от кадастралната карта. С червени линии е 

показана уличната регулация, а със сини линии – дворищната 

регулация. Границите на проектираните урегулирани поземлени 

имоти (УПИ) се определят от уличната и дворищната регулация 

(червените и сините линии), както е показано на същата фигура. 
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Фиг.II.2 

С червени цифри, оградени с кръгче са показани номерата на 

кварталите, ограничени от червените линии на уличната регулация. 

Номерата на урегулираните поземлени имоти са сини и се състоят от 

две числа – номерът на самия УПИ с римски цифри и номерът на 

поземления имот, от който се получава този УПИ, изписан с арабски 

цифри като индекс, напр. 43VI  означава УПИ с номер VI , получен 
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от ПИ с номер 43 .  Червените кръгчета по улиците са условни знаци 

за осови точки с известни геодезически координати и коти. 

На фиг.II.3 е показан план за застрояване на УПИ 

594 154VII ,VIII  и 154XIII . 

 
Фиг.II.3 

С червен пунктир е показана ограничителната линия на 

застрояване. Върху зоната, определена от тази линия може да се 

извърши самото строителство. Сигнатурата Жм  означава 

устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка 

височина, плътност и интензивност. 

Работният устойствен план се съставя за малка част от 

територията (отделен УПИ или няколко такива) и се изработва на 
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основата на действащ ПРЗ, ПР или ПЗ. С него не може да се промени 

характерът и начинът на застрояване, предвидени с действащия 

ПУП. Работният устройствен план определя точно: 

 Разположението и очертанието на сградите в план и 

разстояния между тях, както и разстоянията до границите на 

урегулираните поземлени имоти, в които те попадат – в съответствие 

с допустимите за съответната устройствена зона плътност и 

интензивност на застрояване; 

 Силуетите на сградите, които ще се построят, определящи 

максималните височини на тези сгради (абсолютните коти на 

стрехите и билата), броят на етажите, формата и наклонът на 

покривите и архитектурната връзка между сградите с оглед 

правилното архитектурно-пространствено оформление. 

 
Фиг.II.4 

На фиг.II.4 е показан работен устройствен план на УПИ 

129 130VI ,VII  и 131VIII . 

Парцеларният план представлява план за елементите на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 
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територии и се изготвя заедно с окончателния технически проект. 

Съгласно този план се извършва отчуждаване и/или ограничаване на 

правото на собственост върху поземлени имоти в неурбанизираните 

територии. При изработването му се използват следните изходни 

материали: 

 Общия устройствен план на общината, за част от нея или 

за града с неговото землище или за селищното образувание; 

 Кадастралната и специализираните карти на 

неурбанизираните територии; 

 Специализираната карта на подземните мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура; 

 Предпроектни проучвания и/или инвестиционен проект в 

случаите, когато такъв е необходим за определяне на трасето и 

обхвата на линеен обект. 

Проектът на парцеларния план съдържа графична и текстова 

част. Графичната част на проекта за парцеларен план се изработва 

в М 1:500, 1:1000 и по изключение в М 1:2000 върху кадастралната 

и специализираните карти на неурбанизираните територии. В нея се 

отразяват следните елементи: 

 Границите на административно-териториалните единици, 

землищните и строителните граници, границите и номерата на 

поземлените имоти; 
 Трасето на техническата инфраструктура; 
 Линиите, по които се извършва промяна на 

предназначението за линейни обекти, в това число отчуждаване на 

имотите; 

 Линиите, ограничаващи границите на площадковите 

обекти на техническата инфраструктура, по които се извършва 

промяна на предназначението, в това число отчуждаването на 

имотите; 

 Сервитутните линии, с които се въвеждат сервитути и 

ограничения в ползването на имотите, като се означава разстоянието 
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им до осовата линия на трасето или до крайните линии на 

съоръжението или площадковия обект; 
 Нови трасета на засегнати от проекта селскостопански и 

горски пътища и други елементи на техническата инфраструктура, 

водни течения и площи, със съответните сервитути и ограничения за 

ползването на имотите; 
 Ситуация на трасето в подходящ мащаб; 

Текстовата част към проекта на парцеларния план се 

оформя като обяснителна записка, в която са описани целта и 

задачите, териториалният обхват (данни за ситуационното 

разположение на обекта), както и следните данни: 

 Ограничения в ползването на имотите в сервитутната 

ивица; 

 Регистър на засегнатите от трасето имоти, който съдържа 

номерата на засегнатите имоти по възходящ ред, вид на територията 

според основното ѝ предназначение, начин на трайно ползване, 

община, землище, местност, категория на земята, площ на 

съответния имот в декари, площ за отчуждаване, площ с ограничения 

в ползването, площ на имотите държавна собственост, които се 

отнемат без обезщетние, вид собственост, собственик на имота; 

 Баланс на територията по начин на трайно ползване; 

 Баланс на територията по предназначение; 

 Баланс на територията по категория на земята (в това число 

поливна и неполивна); 

 Обща рекапитулация на площите, подлежащи на промяна 

на предназначението, в това число отчуждаване; 

 Регистър с координатите на точки по оста и сервитутните 

линии вляво и вдясно на линейния обект и на координатите на точки 

и сервитутни линии на площадковия обект. 
На фиг.II.5 е показан парцеларен план на напорна 

канализация в неурбанизирана територия. 
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В Закона за устройство на територията е предвидена 

процедура за създаването, обявяването и одобряването на общите 

и подробните устройствени планове. 

Общинския съвет приема решение за изработване на проект 

за общ устройствен план по предложение на кмета на общината, 

придружено от задание. Разрешение за изработване на подробен 

устройствен план се дава с решение на общинския съвет по 

предложение на кмета на общината. 

Проучването и проектирането на устройствените планове, 

както и изборът на устройствена концепция за тях се възлага по реда 

на Закона за обществените поръчки. Изработването на проектите за 

устройствени планове се извършва в съответствие с «Наредба № 8 от 

2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове» и 

«Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони». 

Проектите за общи устройствени планове се публикуват в 

интернет страницата на общината и подлежат на обществено 

обсъждане. Те се приемат от общински експертен съвет и се 

одобряват от общинския съвет по доклад на кмета на общината. 

Решението на общинския съвет се изпраща на областния управител, 

който може да го върне като незаконосъобразно за ново обсъждане 

или да го оспори пред съответния административен съд. Решението 

се изпраща за обнародване в «Държавен вестник», ако не е върнато 

за ново обсъждане или не е оспорено по съдебен ред от областния 

управител. 

Проектът за подробен устройствен план се съобщава от 

общината на заинтересованите лица чрез обявление в «Държавен 

вестник». Обявлението се разгласява чрез съобщения на определени 

места в общината или кметството, публикува се в интернет 

страницата на съответната община и в поне един местен вестник. 

Проектът на ПУП се публикува на интернет страницата на общината. 

В определен от закона срок заинтересованите лица могат да направят 
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писмени възражения, предложения и искания по проекта. Проектът 

за ПУП се разглежда от общинския експертен съвет заедно с 

постъпилите възражения, предложения и искания. След приемането 

му той се одобряват с решение на общинския съвет по доклад на 

кмета на общината. Решението на общинския съвет се обнародва в 

«Държавен вестник». 

 
Фиг.II.6 

При определени условия, описани в чл.134, ал.1 и ал.2 от ЗУТ 

влезлите в сила общи и подробни устройствени планове могат да се 
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изменят. Проектите за изменение на устройствените планове въз 

основа на изложените в чл.134 основания се изработват, обявяват, 

одобряват и влизат в сила по описаните по-горе процедурни правила. 

На фиг.II.6 е показан проект за частично изменение на план за 

регулация. В съответствие с определено правно основание 

урегулираните поземлени имоти с номера 169III  и 170IV  се 

обединяват в нов УПИ с номер ОЖСVIII . 

II.2 Вертикално планиране 

Плановете и проектите за вертикално планиране (ВП) са 

основа за осъществяване на общественото и частното строителство 

и благоустрояване на урбанизираните територии. Чрез проекта за 

вертикално планиране се отразяват всички съществуващи 

инфраструктурни сгради и съоръжения в обхвата на проекта, 

съвместяват се новопроектираните със съществуващите сгради и 

съоръжения и се намира пространствено решение, което гарантира 

функционалността на дадена територия, като при това се запазва 

максимално съществуващата околна среда и се осигурява 

водоотвеждането. Определят се пространствените координати на 

дъждоприемните оттоци, данните за които се ползват от ВиК 

проектантите за техните решения. С проекта се определя кота нула, 

на новопроектираните сгради, която се използва от архитектите, 

конструкторите, ВиК проектантите и др. [4]. 

Плановете и проектите за вертикално планиране се 

разработват на етап «Устройствено планиране», за да се осигури 

изпълнението на следните задачи:  

 Недопускане вливането на повърхностните води в 

населеното място; 

 Сигурно отводняване на урбанизираната територия; 

 Пространствено проектиране на уличната мрежа в рамките 

на техническите норми; 

 Осигуряване на функционалността на територията; 
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 Осигуряване на необходимите минимални покрития над 

проводите и съоръженията от подземната инфраструктура; 

 Недопускане на условия за свлачищни процеси и ерозия; 

 Запазване на съществуващите нива на входове и други 

задължителни елементи от сградите; 

 Определяне на кота нула на сградите; 

 Моделиране на терена и създаване на естетична и 

функционална околна среда; 

 Осигуряване на достъпност на хора със специфични 

потребности; 

 Минимални земни работи; 

 Намиране на проектни решения, които водят до 

минимални разходи; 

 Благоустрояване на територията на обектите и 

обвързването ѝ със съществуващото застрояване и инфраструктура 

по естетичен, функционален и щадящ околната среда начин [4]. 

Когато тези основни задачи на вертикалното планиране са 

правилно разработени на ниво подробен устройствен план,  

гарантира се успешно и безпроблемно пространствено решение и в 

инвестиционното проектиране. С инвестиционните проекти по част 

«Геодезия - ВП» се уточняват всички пространствени координати на 

отделните елементи на сградите, уличната и алейната мрежа, 

обслужващите инфраструктурни сгради и съоръжения на обекта за 

постигане на посочените по-горе цели [4]. 

В зависимост от начина на свързване на отделните елементи 

от проекта се различава безтерасна и терасна схема на ВП. При 

безтерасната схема проектните равнини са свързани последователно, 

без резки разлики в наклоните. Прилага се при наклон на терена до 

3% , малка плътност на застрояване и сгради с малки размери. 

Когато разликите в средните височини на проектните равнини 

не позволяват последователно плавно свързване между тези 

равнини, се прилага схемата на терасите. Разделянето на отделните 
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нива се извършва чрез затревени откоси (шкарпи) или чрез подпорни 

стени. 

 

Фиг.II.7 

На фиг.II.7 е показан част от проект за вертикално планиране. 

С червен цвят са дадени проектните коти на точките, проектните 

хоризонтали и наклони, а с черен цвят – теренните коти. 

Хоризонталите на съществуващия релеф са изобразени с кафяв цвят. 

Изработването на проектите и плановете за ВП се извършва в 

съответствие с «Инструкция за изработване, прилагане и поддържане 

на планове за вертикално планиране», издадена от МРРБ през 1998 г. 

II.3 Кадастър 

Въпросите, свързани с организацията, финансирането, 

създаването, поддържането и ползването на кадастъра  и имотния 
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регистър са регламентирани в Закона за кадастъра и имотния 

регистър (ЗКИР). Обект на кадастъра са недвижимите имоти, които 

могат да се класифицират по следния начин: 

 Поземлен имот; 

 Сграда, включително изградена в груб строеж; 

 Самостоятелен обект в сграда. 

Съгласно ЗКИР кадастър е съвкупността от основни данни за 

местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на 

територията на Република България, набирани, представяни, 

поддържани в актуално състояние и съхранявани по установения 

законен ред. Кадастърът обхваща още следните данни: 

 Данни за право на собственост върху недвижимите имоти; 

 Данни за други вещни права върху недвижимите имоти; 

 Данни за държавните граници, границите на 

административно-териториалните единици, землищните граници и 

границите на територии с еднакво трайно предназначение; 

 Допълнителни данни: 

- Данни за недвижими имоти, различни от основните 

кадастрални данни; 

- Строежи, съоръжения и други обекти в поземлените 

имоти, включително надземните и поземните проводи и съоръжения, 

без сградите и самостоятелните обекти в сгради; 

- Трайни насаждения; 

- Водни течения и водни площи; 

- Природни богатства; 

- Релеф на земната повърхност; 

Всеки поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в 

сграда получава идентификатор, чрез който недвижимият имот се 

определя еднозначно за територията на страната. 

Основните кадастрални данни са: 

 За поземлен имот – идентификатор, граници, определени с 

геодезически координати на граничните точки, застроена площ, брой 

етажи, предназначение, адрес; 
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 За сграда – идентификатор, очертание на сградата, 

зададено с геодезическите координати на определящите точки, 

застроена площ, брой етажи, предназначение, адрес; 

 За самостоятелен обект в сграда – идентификатор, 

местонахождение, етаж, предназначение. 

Основни кадастрални данни са и данните за държавните 

граници, границите на административно-териториалните единици, 

землищните граници и границите на териториите с еднакво трайно 

предназначение. На базата на основните и допълнителните данни на 

кадастъра се създават кадастрални и специализирани карти и 

кадастрални регистри. Кадастралната карта съдържа: 

 Държавните граници, границите на административно-

териториалните единици, землищните граници и границите на 

териториите с еднакво трайно предназначение; 

 Поземлените имоти с границите и идентификаторите им; 

 Сградите и идентификаторите им; 

 Наименованията на местности, улици, водни течения и 

водни площи и др.; 

 Точките от геодезическата основа. 

В кадастралните регистри се вписват данни за следните 

обекти: 

 Недвижими имоти; 

 Точки от основните геодезически мрежи; 

 Точки от работната геодезическа основа; 

 Идентификатори на недвижими имоти и промените им. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри подлежат на 

приемане, съобщаване на заинтересуваните лица и одобряване по 

ред, определен от ЗКИР. Справки от кадастралната карта и 

кадастралните регистри се издават при поискване от Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър. 

Кадастралната карта се изработва в цифров вид. По заявка на 

потребителя се предоставя и на хартиен носител. 
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На фиг.II.8 е показана извадка от кадастралната карта на 

гр.София. 

 
Фиг.II.8 
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