
КОНСПЕКТ 
по Вертикално планиране 

 
1. Същност на вертикалното планиране(ВП), обем и съдържание на проектите, системи и 

методи на ВП. Фази на инвестиционното проектиране 
2. Анализ на съществуващия релеф. Начини за изобразяване на релефа на строителния 

участък. Точност на теренните, проектните хоризонтали и на котата на точка 
определена от хоризонталите 

3. Инвестиционен проект на улица. Обем и съдържание, етапи на поектиране, технически 
норми и параметри. Трасировъчен план (геометрично решение). Типови напречни 
профили 

4. Вертикално планиране на улица в права, хоризонтална крива и вертикална крива или 
съчетание на тези елементи 

5. Особени случаи на линейно вертикално планиране на улици. Вертикално планиране на 
крайбрежни улици 

6. Изобразяване на проектните повърхнини с хоризонтали в уличното платно 
7. Сборен план на подземната техническа инфраструктура. Нормативни документи, обем и 

съдържание на проектите. 
8. ВП на пешеходни и велосипедни алеи, технически изисквания, схема 
9.  Постоянна и временна организация на движението 
10. Проекто – сметна документация при проектиране на улици 
11. Проектиране на равнини, параметри, зависимости между тях. Аналитичен начин на 

проектиране на равнина. Полярно-векторен начин на проекитране на равнини 
12. Графично проектиране на равнини, различни видове задачи 
13. ВП на кръстовища при нивелетни прави и вертикални криви 
14. Видимост в кръстовището. Проектиране на стъпала и рампи в кръстовището. Рампи и 

подходи за инвалиди 
15. ВП на паркинги. Видове паркинги, обем и съдържание на инвестиционните проекти. 

Нормативни изисквания за ВП на паркинги и гаражи. Отводняване. 
16. ВП на площади 
17. ВП на жилищни сгради с гаражи и без гаражи. Определяне на кота нула. Отводняване 
18. ВП на вътрешноквартални пространства и комплекси. 
19. ВП  и моделиране на зелени площи. Схеми, нормативни изисквания 
20.  Благоустрояване на територията на обекта, настилки и зелени площи, водни огледала. 

Изчисляване на количества за благоустрояване от картограма. 
21. Определяне обема на земните маси в рамките на инвестиционния проект за 

осъществяване мероприятията на ВП и благоустрояването. 
22. Количествено стойностна сметка, ценоразписи и изчисления 
23. Временни пътища при и нвестиционното проектиране. Норми за безапасност и здраве. 
24. Трасиране на инвестиционните проекти. Трасировъчен план на контура на сградата. 

Трасировъчен план на осите на сградата за различни хоризонти. 
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