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Abstract: The following article, in brief, comes to the conclusion that the interdisciplinary and adaptive qualities of the 
geodetics engineering are prerequisites for its formation and the fact that it serves as a link between various fields of science. 
There’s an integrative logistic link between theory, research and practice that unifies the efforts for acquiring working, 
truthful and effective practical knowledge. This is the result of the collaboration of many researchers with experience in 
various interdisciplinary sciences and with different approaches to theory and practice, methodology and tools. 
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менията за възприемане у хората се формират от интереса им към света, който ги 
заобикаля, от възникването и утвърждаването на уседналия начин на живот, 
както и от развитието на земеделието. Те пораждат натрупване на знания за 

разбиране на закономерностите при системното взаимодействие между природа и общество [13, 
с. 12; 23, с. 38]. 

Споменатата връзка регулира обусловеността на глобално, регионално и локално 
равнище. Така възниква географията, която е наука за описание на Земята, за пространственото 
разположение и изменението на природно-териториалните ѝ комплекси [1, с. 7 – 8]. 

Практиката налага изучаването на разстояния, площи и пр., породено от обработването 
на земята, установяването на техните граници и представянето им в план. В този аспект 
възниква геометрията – наука за измерването на Земята и в точен превод „земемерене” [10]. 

Необходимостта от графично изобразяване на данните от измерванията на Земята като 
умален модел на местността в мащаб, предполага появата на картографията [9, с. 7]. 

Увеличаването на държавите, географските открития, както и взаимовръзката и 
съвместната работа между геометрия и картография, дават основите за възникване на 
геодезията. Тя е особена наука, която се занимава с измерването и картографирането на Земята 
[18, с. 5 – 6; 20, с. 18 – 19]. 

Изучаването и прилагането на методите за изобразяване на геометричните елементи от 
земната повърхност дава начало на топографията. Тя заимства както методи от картографията, 
за изучаване на проблемите за картографиране, така и методите на геодезията, по измерване и 
определяне на геометрични характеристики на обекти върху земната повърхност [16, с. 5]. 

Потребността от планове и карти предопределя възникването на фотограметрията, която 
се занимава с определяне на формата, размерите, положението и пр. количествени и качествени 
характеристики на различни обекти от земната повърхност по тяхна фотоснимка. Основната 
задача тук е превръщането на фотографските снимки в топографски планове и карти, които да 
са ортогонална проекция на заснетата земна повърхност. Фотограметрията се изгражда върху 
геометричните отношения между предметите в пространството и техните фотографски 
изображения [15, с. 4]. 

Дейностите в секторите на националната икономика, административно-стопанското и 
инженерно-логистичното осигуряване на обществената система за производство, налагат 
едновременното използване на методи от посочените по-горе научни области. Свързващото 
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звено се явява инженерната геодезия [2, с. 4 – 5; 5, с. 67; 6, с. 12; 8, с. 16; 11, с. 7 – 8; 17, с. 4; 21, 
с. 5 – 6]. 

Изключителната практическа приложимост на инженерната геодезия в секторите на 
публичното стопанство предполага нейния силно изразен интердисциплинарен характер. Тази 
нейна специфична особеност се проявява в адаптираните връзки, които тя осъществява, между 
геодезическото познание и разнородни научни области като математика, техника, 
хуманитаристика, икономика и пр. 

Инженерната геодезия използва научни (систематизирани), експериментално проверими 
и адаптирани интердисциплинарни знания при съответна техника и технология. 

Техниката е система от материализирани знания и опит за решаване на поставената 
задача, а технологията е съвкупността от методи и инструменти за постигане на предварително 
зададен положителен резултат. 

Знанията са променлива съвкупност от житейски и професионален опит, навици и умения. 
Индивидът ги притежава, използва ги в ежедневието или на работното си място при вземане на 
решения за постигане на определени цели. Знанията не са константна величина, а се променят 
непрекъснато в процеса на учене. Те са основани на информация, която е организирана, 
синтезирана и обобщена, за да може да бъде осъзната и разбрана. Това води до промяна във 
възгледите, решенията или действията на индивида [22, с. 2]. 

Представената накратко и в най-общ план тематика предполага възможността да бъде 
предложен извода, че интердисциплинарният и адаптивен характер на инженерната геодезия е 
предпоставка за нейното възникване като свързващо звено между разнородни научни области. 
Между теория, изследване и практика съществува интегративна логистична връзка, 
обединяваща усилията за придобиване на работещи достоверни и ефективно приложими знания. 
Те са резултат от съвместната работа на привлечените на едно място изследователи с опит в 
различни интердисциплинарни науки, с различен теоретичен и работен подход, методология и 
инструментариум [3; 4, с. 185 – 186; 7; 12, с. 56; 14, с. ІV; 19, с. 2 – 3]. 
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