
Факултет: Архитектурен 
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения 
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения 
Образователно-квалификационна степен: бакалавър 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Инженерна геодезия 
2. Код на курса: GEO 2003 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: втора 
6. Семестър: трети 
7. Брой кредити: 4,5 (3 – лекции и 1,5 – семинарни упражнения и практика) 
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Юрий Дачев 
9. Цели на курса: студентите да се запознаят с топографските планове и карти и с 

методите за създаването им, с начините за трасирането на обекти и с 
вертикалното планиране на линейни и площни обекти;студентите да умеят да 
подготвят трасировъчни данни и карнети, да извършват вертикално планиране 
на линейни и площни обекти и да решават задачи върху топографските планове 
и карти. 

10. Начин на преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да имат придобити необходимите  

познания по Геодезия, Математика. 
12. Съдържание на курса: инженерно геодезическо проучване и проектиране, 

геодезически работи през различните етапи на строителството; трасиране осите 
на сграда, контура на изкопа, изграждане на фундаменти, при монтаж на колони. 

13. Библиография: 
• Вълков Д. и др., Геодезия и приложението й в строителството, ВСУ, Варна, 

2002. 
• Дачев Ю., Упр. и учебна практика по геодезия и инж. геодезия, ВСУ, Варна, 

2008. 
• Милев Г., Духовников Хр., Геодезия в строителството, Техника, София, 2006. 
• Ценков Ц. и др., Ръководство за упражнения по Геодезия, София, 2008. 

14. Методи на обучение: лекции, семинарни упражнения, практика, 
консултации, самостоятелна работа. 

15. Методи на оценяване: Дисциплината завършва с писмен изпит в две части. В 
първата част се решават две практически задачи, а втората част е писмен изпит в 
два варианта - решаване на тест от 20 въпроса или писмено развиване на 2 
теоретични въпроса от конспекта. Практиката се оценява чрез защита на доклад 
по темата на практическата работа.  

16. Език на преподаване: български 
17. Практика: предвидена по учебен план – 15 часа 
 
 


