
КОНСПЕКТ

По  учебната  дисциплина ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛНА  ГРАФИКА

Тази учебна дисциплина се изучава от студентите от посочените специалности в първи
курс, първи семестър. Хорариумът й е от 15 часа лекции и 15 часа упражнения,  при
следната последователност:

А Н О Т А Ц И Я

В курса по ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛНА  ГРАФИКА   се изучават
стандартизирани изисквания,принципи и правила необходими за изпълнение и четене
на графичната част от техническата документация в строителството,независимо от
начина на реализацията и (на ръка, с компютър и т.н.).

Целта на курса е студентите да получат необходимите начални знания и умения
за изпълнение и четене на графични документи съгласно изискванията на
съществуващи и най-нови, хармонизирани с тези на ISO стандарти.За постигане на така
поставената цел в учебния процес се решават следните задачи:

1. Овладяване на основните изисквания за стандартно оформяне на техническа
документация и по – точно на нейната графична част.

2. Изучаване на стандартните изобразителни елементи,методи,знаци и символи в
техническите чертежи от областта на строителството.

3. Добиване на навици за работа със стандарти, които регламентират
изпълнението на посочените по-горе документи.

4. Прилагане на получените знания в самостоятелно изпълнение на фрагменти от
инженерни чертежи по традиционен начин( на ръка, а при желание и
предпочитан от студентите ) начин.

Лекционния курс съдържа следните въпроси:

1. Основи на учебната дисциплина. Предмет, обект, цел, задачи и съдържание.
2. Графична документация и стандартни изисквания за изпълнението й. Общи и

частни стандарти, регламентиращи  изпълнението на  техническите чертежи от
ЕСКД  и ISO.

3. Стандартни формати,  реквизити, мащаби и  изпълнение  на основен  надпис.
4. Изисквания при репрографична  обработка на  техническите чертежи.
5. Стандартни шрифтове и надписи.
6. Стандартизирани термини и понятия.
7. Видове линии.
8. Изгледи, разрези и сечения. Методи на изобразяване и приложението им  в

строителните чертежи.
9. Размери, типове, графични елементи и методи за нанасяне на размерите в

чертежите.
10. Стандартни графични елементи в архитектурно-строителните чертежи.

Изгледи, разрези и сечения.
11. Изобразяване на стълбища, рампи, прозорци, врати и др.
12. Общи изисквания към чертежите на строителни елементи и конструкции.
.
13. Изобразяване на заваръчни шевове, болтове, нитове и отвори. Изчертаване и

означаване на стоманени профили.



14. Стандартна графика в чертежите на  дървени конструкции.
15. Графични изображения в чертежите на стоманобетонни конструкции.

Приложение на огледален метод на ортогонално проектиране.
16. Изображения в кофражните планове.
17. Графични изображения в армировъчни планове. Стандартно изобразяване на

бетонна армировка.
18. Стандартно изпълнение на списък на съставните части в този тип чертежи.
19. Графични елементи в чертежите за ВиК
20. Стандартна графика в чертежите за ТС
21. Стандартна графика за изкопи и фундиране.
22. Стандартни изисквания в чертежите за вертикално планиране.
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