
КРАTКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 
TGCAD V2.10 
 
Програмата работи като надстройка на АutoCAD R14 и AutoCAD 2000 - 2009, x86. За да 
инсталирате програмата трябва да имате на вашия компютър един от горните продукти - 
легално закупен, лицензиран, инсталиран и работещ! 
Инсталацията протича в следните стъпки: 
1. От "Control Panel" изберете "Clock, Language and Region" или от "Settings" изберете "Time 
& language", след това "Additional date, time & regional settings". Избира се "Region". В секция 
"Formats" се задава "Format:" - Bulgarian (Bulgarian). Натискате бутона "Addiional settings" и в 
секцията "Numbers" изберете "Decimal Symbol" и го задайте да е "." (точка). В секцията 
"Currency" задайте "Decimal symbol" също да е "." (точка). Потвърдете промяната като 
натиснете "Apply" и след това "OK". В прозореца "Region" изберете секция "Location" и 
задайте "Home location:" - Bulgaria. В секция "Administrative" натиснете бутона "Change 
system locale". Изберете "Current system locale:" да е Bulgarian (Bulgarian). След това 
натиснете "OK" и отново "Apply" и "ОК". Ако преди това настройката е била друга, Windows 
ще поиска рестарт. Направете го. 
 
2. Ако не е инсталиран нито един от продуктите АutoCAD R14, или AutoCAD 2000 - 2009, 
x86, следва да го инсталирате. Задължително инсталирайте: "Program Files" и "Fonts". 
Останалите опции от инсталацията са по желание. 
 
3. Настройте изгледа на AutoCAD както ви харесва, но за препоръчване е чертожното поле да 
е бяло, за да имате представа как ще изглежда чертежа, напечатан на белия лист хартия. 
Освен това функцията "Oцветяването според кадастралното ниво" е съобразено с бял фон. 
 
4. Ако имате стара инсталация на програмата "TGCad" в някоя директория, я изтрийте 
напълно. 
 
5. Разархивирайте файла "TGCad.zip" в директория по желание, или копирайте цялата 
директория "TGCad.demo", ако инсталирате от CD-ROM. Директорията трябва да има пълни 
права за достъп за всички потребители на персоналния компютър. Такава е например папка: 
"C:\Users\Public\", в която разархивирате папка: "C:\Users\Public\TGCad". 
 
6. Стартирайте AutoCAD. 
 
7. Запишете текущия профил под някакво име: 
например за AutoCAD R14: 
Tools->Preferences->Profiles->Export->File name: "Път и име на профила, който най-добре да е 
инсталационната папка на TGCad, посочена по-горе" 
за останалите версии: 
Tools->Options->Profiles->Export->File name: "Път и име на профила, който най-добре да е 
инсталационната папка на TGCad, посочена по-горе" 
 
8. Копирайте текущия профил под името "TGCad" и направете новият профил "TGCad" да е 
текущ: 
за AutoCAD R14: 
Tools->Preferences->Profiles->Copy->Profile name: TGCad 
за останалите версии: 
Tools->Options->Profiles->Add to list...->Profile name: TGCad 
Преди да излезете от диалога поставете маркера върху новия профил "TGCad" и натиснете 
бутона "Set Current". 
 



9. Ако желаете скрийте всички ленти с инструменти (не е задължително, но е 
препоръчително, за да не стане объркване между стандартните команди на AutoCAD и 
специализираните команди на TGCad, които до известна степен не са съвместими!). 
 
10. Добавете директорията, в която сте разархивирали програмата към "Support File Search 
Path": 
за AutoCAD R14: 
Tools->Preferences->Files->Support File Search path->Add->Browse->C:\Users\Public\TGCad 
за останалите версии: 
Tools->Options->Files->Support File Search path->Add->Browse->C:\Users\Public\TGCad 
 
11. След тази стъпка е добре да излезете от "AutoCAD" и отново да влезете, за да станат 
валидни направените промени. 
 
12. Програмата може да се стартира по няколко начина: 
  - от команден ред в AutoCAD: написвате командата: (load "tgcad") и след това натискате 
"Enter"; 
  - от менюто: Tools->Load Application...->File name: tgcad->Load; 
  - от команден ред: написвате командата: menuload "tgcad". 
 
13. Ако всичко е наред трябва да се появят лентите с инструменти на програмата и към 
менюто да се добави подменю "Кадастър". Настройте лентите с инструменти по ваше 
желание. Препоръчително е лентата "Format" да е отгоре-хоризонтално, лентите "Чертане" и 
"Промяна" да са една до друга, хоризонтално под лентата "Формат", а лентата "Планове" да е 
отляво-вертикално. 
 
14. Добавете тези от стандартните ленти, които желаете. Да се има в предвид, че някои от 
вградените фунции няма да работят или са заменени със специализирани функции на 
"TGCad". 
 
15. Запишете профила "TGCad" за да можете да превключвате между него и другите 
записани профили: 
за "AutoCAD R14": 
Tools->Preferences->Profiles->Export->File name: TGCad 
за останалите версии: 
Tools->Options->Profiles->Export->File name: TGCad 
 
16. Докато програмата не бъде активирана ще работи в "ДЕМО" режим. Това означава, че е 
ограничен срока на работа на приложението като цяло. Освен това някои от фунциите за 
вход/изход няма да се изпъляват. При опит за изпълнение на такава фунция, както и при 
всяко стартиране на програмата, ще се появява предупредителен диалог. 
 
17. Обръщам внимание, че 1 лиценз за програмата е предвиден само за 1 работно място. Ако 
искате да ползвате програмата на друго работно място, е необходимо да закупите 
допълнителен лиценз. 
 


