


ИСТОРИЯ НА ГИМНАЗИЯТА

Основана през 1909 година, първоначално като клон
на Първа мъжка гимназия.

 През учебната 1945/1946г. се разрешава за първи път
приемът на девойки.



ИСТОРИЯ НА ГИМНАЗИЯТА

Първият випуск завършва през учебната 1913/1914 г.

Дипломират се общо 30 техници, 21 строители и 9
земемери.

Това са първите строителни кадри, обучени в
България.





ИСТОРИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Това става възможно благодарение на 
създадения през същата година „Фонд 
за издаване и субсидиране на учебници 
за техническото училище”.

През 1928г. е издаден първият учебник 
за нуждите на училището – „Геодезия” 
на инж.Тодор Поптошев.



ГЕОДЕЗИЯ(от гръцки) - ЗАМЕРВАНЕ

Наука, която се занимава с измерването и
картографирането на повърхността на Земята.

Геодезията се е зародила като отговор на нуждите
на хората, живели по бреговете на река Нил в
древен Египет.



СЪЩНОСТ НА ГЕОДЕЗИЯТА

Геодезията е наука, която се занимава с
определянето на формата и размерите на
Земята, с измерванията на земната повърхност и
изобразяването ѝ върху планове и карти.



ДЕЛЕНИЯ НА ГЕОДЕЗИЯТА:

Нисша геодезия (топография);

Висша геодезия-определя формата и размерите на
планетата Земя.



ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
(ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ):

Вертикално планиране;

Трасиране;

Изготвяне и оформяне на трасировъчни
планове.



КАРТОГРАФСКИ РАБОТИ. КАДАСТЪР

Създаване на кадастрални и топографски карти;

Актуализация на съществуващите кадастрални и
топографски карти;

Създаване на дребномащабни карти









ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

 Хоризонтални измервания:

- Хоризонтални ъгли.

- Хоризонтални дължини.



ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

 Вертикални измервания:

- Вертикални ъгли(зенитни ъгли).

- Превишения.



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 При успешно полагане на държавните
квалификационни изпити - свидетелство за
III професионална квалификационна степен
- Геодезист.



ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Дипломирали са се хиляди техници геодезисти,
които след това продължили своето образование в
университети като УАСГ, СУ, ТУ и други.

 По инженерните специалности преференциалната
квота на професионалните гимназии по
строителство, архитектура и геодезия е 30%.



РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА
Работи с геодезически инструменти и извършва основни

геодезически измервания;

Изчислява координати и коти на геодезически точки;

 Извършва геодезически снимки и изработва планове и
карти.



РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА

Извършва дейности по кадастъра.

Трасировъчни работи и контрол на строителни обекти.

Изработва дребномащабни карти и картографски
произведения.



ГЕОДЕЗИСТЪТ ИМА ПРАВО 
ДА РАБОТИ В:

Държавни и общински институции.
Обслужващи геодезически,

картографски, фотограметрични фирми.
Всички строителни фирми, ВиК сектор,

Топлофикация;
Системата на кадастъра.
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