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Тема 1 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ 

1. Същност и особености на топографските карти  

 Картата представлява организирана съвкупност от визуални знаци на обекти 

от реалността, имащи пространствено разпространение. Тя служи за предаване на 

информация и за изследване на местността и поражда у читателя представа за  вида, 

разположението, взаимовръзките и свойствата на изобразените върху нея обекти. 

Картата може да се опише и като математически, пространствено подобен, генерали-

зиран модел, който изобразява чрез графични знаци обекти от реалността с определена 

точност, пълнота и правдоподобност. 

 Топографските карти се различават от плановете по три главни особености: 1. При 

изработване на картите се взема предвид кривината на Земята и се използва картографска 

проекция, което позволява те да обхващат по-големи райони от земната повърхност, в срав-

нение с плановете. 2. При създаване на картите се извършва процес на редактиране, при кой-

то се повишава качеството на картата и се коригират допуснатите грешки. 3. Картите се раз-

множават чрез печат в голям тираж, докато плановете обикновено се изработват в единични 

бройки. 

 Според съдържанието си, кар-

тите се разделят на общогеографски 

и тематични. Общогеографските кар-

ти изобразяват съвременния вид на 

местността, като всички елементи на 

съдържанието имат еднаква тежест. В 

зависимост от мащаба си, те се под-

разделят на обзорни, обзорно-

топографски и топографски.  

Топографските карти имат ре-

дица особености, които ги отличават 

сред всички останали картографски произведения. Основните от тях са:  

1. Съдържанието и начинът на оформяне на топографските карти са строго регламен-

тирани в съответните ръководства за създаването им.  

2. Знаковата система на т.к. е стандартизирана и е описана в таблици с условни знаци. 

Това позволява картите да не съдържат легенда.  

3. Топографските карти се изработват само в определени мащаби, описани в ръковод-

ните документи. Съвкупността от тях се нарича основен мащабен ред.  

4. Топографските карти се изработват с максималната възможна точност, която поз-

волява техния мащаб. Начините на набиране на данни, точностите, които се изискват са ука-

зани в ръководства и инструкции за изработване на тези карти.  

5. Едромащабните и средномащабните топографски карти се обновяват през опреде-

лен период от време, за да съответстват на съвременния вид на местността.  

Топографските карти се създават на основата на единен цифров модел (ЕЦМ). Той 

представлява база с пространствени данни, която съдържа информация за топографските 

обекти; за геодезическата мрежа; за знаковата система, използвана за визуализация на обек-

тите и метаданни за поддържане на модела.  

Топографските карти се изработват от цифровия модел, след картографска обработка: 

редактиране и отстраняване на топологични грешки; прилагане на знаковата система, кар-

тографска генерализация; генериране на рамки и извънрамково оформление на картните лис-

 
Фиг. 1.1 Обща класификация на картите 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 1: Какво представляват топографските карти                         стр. 4 

та. Картите се изработват на отделни картни листа в цифров вид и при необходимост се от-

печатват на хартия. 

Като специфичен вид топографски карти ще разгледаме и топографските планове. Те 

са едромащабни картографски произведения, при създаването на които, не е взета предвид 

кривината на Замята, т.е. те нямат картографска проекция. По-долу в текста, когато се пише 

за топографски карти, ще се имат предвид и топографските планове. 

2. Класификация на топографските карти 

Топографските карти се класифицират по три признака: по мащаб, по актуалност и по 

начин на съхранение и използване (в цифров вид и на хартия).  

2.1 Класификация на топографските карти по мащаб 

 Топографските карти се изработват и отпечатват в точно определени мащаби. Според 

мащаба си, те се класифицират на : 

 Топографски планове (ТП):   1: 100 до 1: 2000; 

 Едромащабни карти (ЕТК):   1 : 5 000 и 1 :  10 000; 

 Средно мащабни карти (СТК):  1 : 25 000, 1 : 50 000 и 1 : 100 000; 

 Дребно мащабни карти (ДТК):   1 : 200 000 и 1 : 500 000;  

 Обзорно-топографски карти:   1 : 1 000 000 и 1 : 2 500 000. 
Обзорно-топографските карти са изработвани в средата на XX век, с цел да се създа-

дат карти, които да обхванат цялото земно кълбо. С развитието на сателитното заснемане и 

цифровите технологии, нуждата от тези карти силно намаля, затова те вече не се поддържат и 

по-рядко се използват.    

2.2 Класификация на топографските карти по актуалност 

 Според този признак, топографските карти се класифицират като съвременни, стари и 

дежурни. 

2.2.1 Съвременни топографски карти 

Всяка топографска карта на определен район, за който не е изработена по-нова топог-

рафска карта в същия мащаб се смята за съвременна. При това, времето, изминало от нейно-

то създаване и съответствието й на действителността нямат значение.  

2.2.2 Стари топографски карти 

 Когато за определен район се създаде нова карта или се обнови наличната, съществу-

ващата топографска карта става стара. Тя автоматично престава да се използва като топог-

рафска карта, защото има по-актуална. Старите т.к. се използват само за изследване на про-

мените в картографираната територия.  

2.2.3 Дежурни топографски карти 

 Повечето държави в света поддържат дежурни топографски карти за територията си, 

на които перманентно се нанасят измененията, настъпили след издаването на топографските 

карти за съответния район. За първи път дежурни карти са създадени в Испания (“Падрон 

Реал”, 1503 г.).  

В България се поддържа дежурна топографска карта в М 1 : 25 000 от Военно-

географската служба на Българската армия. Дежурната карта се поддържа в цифров вид и 

върху нея се нанасят текущи изменения на административни и географски елементи от мест-

ността, настъпили през периода между две нейни последователни обновявания. Използва се 

за извършване на текущи справки и при необходимост, за издаване на извънредни тиражи от 

карти.  
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2.3 Класификация на топографските карти по начин на съхранение 

 През миналия век, всички топографски карти са се изработвали ръчно и са били отпе-

чатвани върху хартия. С развитието на цифровите технологии, в края на XX и началото на 

XXI век започна създаването на карти в цифрова среда. След изработването си, те отново се 

отпечатваха върху хартия. С направените през 2014 и 2015 година промени в нормативната 

уредба, ЕТК ще се изработват само в цифров вид, който ще позволява да те да бъдат отпеча-

тани само при необходимост. 

 Според начина си на представяне, топографските карти биват: 

2.3.1 В цифров вид 

  В тази категория попадат два много различни вида карти: 

 Създадени от единен цифров модел;  

Получават се след картографска обработка на данните в ЕЦМ (редактиране, прилагане 

на знакова система и генерализация).  

Предимства на картите в цифров вид, създадени от (ЕЦМ): 

1. Цифровите карти позволяват да се извършват определени корекции след тяхната 

изработка. Могат да се визуализират или скриват слоеве с определени обекти, да се показват 

или не щриховки и фонове; да се променят цветовете, използвани при създаване на картите.  

2. Цифровите карти могат да се визуализират в различни мащаби, така че да се забе-

лежат дребни подробности или да се визуализира по-голяма територия на един лист. 

3. При измерване върху цифрови карти се допускат по-малко грешки.  Елиминират се 

грешките от точността на самото измерване и от деформация на хартията. Остават само греш-

ките, допуснати при създаване на картите: от изходните данни и  при редактирането им. 

4. Копирането на карти в цифров вид е много по-евтино отколкото отпечатването им 

върху хартия. 

 Сканирани хартиени карти 

Всяка хартиена карта може да бъде сканирана и съхранена в цифров вид1. В този слу-

чай те носят всички недостатъци на хартиените карти, към които се добавят и грешките от 

сканиращите устройства.  

2.3.2 Отпечатани върху хартия  

Топографските карти се отпечатват върху специална картографска хартия, която мал-

ко се деформира, издържа на намокряне и на многократно прегъване. Използват се многоц-

ветни печатни машини за отпечатване тиража на картите. При необходимост, единични ко-

пия на закупените в цифров вид карти могат да бъдат отпечатани на всякакъв вид хартия и на 

всяко печатащо устройство. В този случай, обаче, картите няма да отговарят на изискванията 

за точност, посочени в инструкциите. 
Предимствата на ‚хартиените‘ карти не са много: 1. Те могат да се използват без нуж-

да от допълнителни устройства (компютри, смартфони, таблети). 2. С един поглед може да се 

обхване по-голям район.  

3. Съдържание на топографските карти 
 Топографските карти изобразяват съвременния вид на местността. Елементите на съ-

държанието им се подразделят на две големи групи: релеф и ситуация.  

Релефът представлява физическата земна повърхнина, образувана от съвкупността от 

релефните форми. За изобразяването му се използват два основни метода: изобразяване на 

повърхнината на релефа чрез изолинии2 , наречени хоризонтали и на отделни малки релефни 

                                                 
1 Всички актуални ЕТК са сканирани и се получават под формата на JPG файл, при закупуване на хартиено 

копие. 
2 Изолинията свързва върху картата точки с еднакви количествени характеристики на изобразявания обект или 

явление. 
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форми  чрез условни знаци. За увеличаване точността се използват и надписи за надморската 

височина на определени точки, наречени коти.  

Елементите на ситуацията се изобразяват чрез условни знаци и надписи. Всички то-

пографски карти съдържат следните ситуационни елементи: 

 Геодезическа основа (стабилизирани ма местността точки с точно определени коор-

динати) 

 Хидрография (реки, канали, естествени и изкуствени водни басейни, извори, кла-

денци, както и съоръжения по тях); 

 Застроени територии (градове, села, махали, курортни комплекси, селищни обра-

зувания, отделни сгради извън населените места и др.), селскостопански и социално - кул-

турни обекти (оранжерии, парници, паметници, стадиони, паркове); 

 Промишленост, включително проводи (заводи, складови бази, електропроводи, га-

зопроводи, стопански дворове, спортни съоръжения и др.)  

 Транспорт (пътища, железници, газопроводи, електропроводи и т.н., както и съоръ-

женията по тях);     

 Растителност (гори, ливади, храсти, трайни насаждения, както и отделни дървета); 

 Граници (политически и административни граници, граници на резервати и паркове, 

огради на имоти и др.), в т.ч. огради. 

Освен знаци, за изобразяване на обектите от местността, топографските карти съдър-

жат и допълнителни надписи, които поясняват картата и картографираната територия. Поле-

то на всички топографски карти е ограден вътрешна и външна рамка, между които се поста-

вят надписи за правоъгълните координати на километричните линии3. 

 Основен принцип е топографските карти да съдържат толкова подробности, 

колкото позволява мащабът на картата. Ето защо, съдържанието на картите в отделните 

мащаби е различно. Колкото е по-едър мащаба, толкова повече подробности могат да се 

изобразят върху картата. Например, М 1 : 5 000 позволява да се изобразяват отделни сгради в 

населените места, в М 1: 50 000 се изобразяват само кварталите в застроените територии, а в 

М 1: 500 000 селищата се изобразяват с немащабен знак. Някои елементи от съдържанието 

(например, огради, пътеки, отделни дървета) не се изобразяват върху картите в дребни ма-

щаби. 

Съдържанието и оформянето на топографските карти у нас се определя чрез следните 

нормативни документи: 

1. Наредби. Действащи в момента са: Наредба за ЕТК (обнародвана в ДВ, бр. 48 от 

2014 г., в сила от 10.6.2014 г.) и Наредба № Н-6 от 20 май 2014 г. за СТК и ДТК (обнародва-

на в ДВ. бр.97 от 25 ноември 2014 г.);  

                                                 
3 Линии, прекарани в полето на топографските карти през един километър (за М 1 : 100 000 – през два километ-

ра). 

 
 

Фиг. 1.2 Пример за рамково оформяне на ЕТК в М 1: 5000 
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2. Ръководства или инструкции за изработване. За СТК и ДТК се използва “Ръко-

водство за съставяне и подготовка за издаване на средномащабните и дребномащабните 

държавни топографски карти”, издадено през 2015 година и утвърдено от Началника на 

Военно-географската служба към ГЩ на БА. За ЕТК в сила е „Инструкция за изработване 

на едромащабни топографски карти в мащаби 1:10000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на 

едромащабната топографска карта в мащаби 1:10000 и 1:5000“, издадена през 1985 г. от 

Министерството на строителството и селищното устройство. След приемането на нова зна-

кова система за ЕТК, се очаква да бъде издадена и нова инструкция за изработване на тези 

карти. 

3. Пояснения за употребата и изчертаването на условните знаци, които за част 

всяка знакова система за топографски карти. В тях се пояснява начина по който се прилагат 

знаците: начин на разполагане и завъртане на знаците; брой знаци използвани за изобразява-

не по-го-големи обекти; кога обектите се поясняват с надписи и т.н. 

В тези документи еднозначно се пояснява за всеки топографски обект в кои мащаби 

се изобразява, с какви знаци и с каква подробност.   

4. Особености на топографските карти 

4.1 Знакова система на топографските карти 

 Знаковата система на топографските карти е стандартизирана. Тя е задължителна за 

използване при всички видове топографски карти. Ако една карта е оформена с различна 

знакова система от нормативно определената, тя не е топографска.   

Върху топографските карти не се оформя легенда, защото: 1. Броят на знаците е мно-

го голям и ако се опишат на всеки картен лист, биха увеличили значително неговата площ. 2. 

Топографските карти се използват предимно от професионалисти, от които се очаква да поз-

нават знаковата им система. Изключение представляват картите в мащаби 1 : 200 000 и 1 : 

500 000, които са предвидени за използване от по-широк кръг читатели и затова на тях се 

отпечатва легенда за използваните в картния лист знаци. 

В момента са действащи три знакови системи за създаване на топографски карти:  

1.2.1 Условни знаци за едромащабни топографски карти в мащаб 1:5 000, 1:10 000, 
утвърдени със заповед на Изпълнителни директор на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър от 12 декември 2014 година. Състои са от три части: а) Табла с условни знаци, в 

които е показан външният вид и цвята на знаците; б) Пояснения за употребата и изчертава-

нето на условните знаци; в) Формуляри на условните знаци, в които детайлно е описан всеки 

знак (виж фиг. 1.3). 

1.2.2  Условни знаци, образци на шрифтове и съкращения за издаване на средно-

мащабните и дребномащабните държавни топографски карти, утвърдени от началника 

на военно-географската служба през май 2015 година. На практика, тази знакова система 

съдържа два вида знаци: за М 1 : 25 000 и за всички останали мащаби. Топографските карти в 

мащаби 1: 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000 и 1: 500 000 се изработват с едни и същи знаци.  

1.2.3 Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени те-

ритории - мащаби 1 : 500 и 1 : 1000, издадени от Главно управление геодезия и картогра-

фия (ГУГК) през 1972 година. Чрез знаците за М 1 : 500 се изработват и плановете в мащаби 

1 : 200 и 1 : 250, а със знаковата система за М 1 : 1000 се оформят плановете в М 1 : 2000. 
Наименованието „Условни знаци за кадастрални планове” е отражение на увлечение-

то по модния в края на XX век термин „кадастър”. Дори ГУГК за известно време е преимену-

вано в Управление по кадастър и геодезия (днес Агенция по геодезия, картография и кадас-

тър). Всъщност, тези знаци са заети (с леки промени) от Условните знаци за топографски 

планове в мащаби 1:2000, 1:1000 и 1:500, издадени от ГУГК през 1960 година и отменени с 

издаването на Условните знаци през 1972 година. По онова време кадастралната карта се е 

изработвала на основата на топографски планове, върху които са нанасяли номерата на кадас-
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тралните обекти. По-късно, с приемане на Закона за кадастъра (2001 г.) и  Наредба № 3 за съ-

държанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 

(2005 г.), знаковата система на кадастралните карти се редуцира до 28 знака и вида 14 надпи-

си. Изобразяват се само сгради и граници, което не е достатъчно за целите на инвестиционно-

то проектиране. Поради това, сега при стартиране процесът на проектиране в строителството 

се налага изработването на топографски планове, които да покажат релефа и местоположени-

ето на инфраструктурата и другите топографски обекти. За целта се използват отменените 

„Условни знаци за кадастрални планове” от 1972 година.  

След като функциите на топографските планове бяха иззети от кадастралните плано-

ве, които след това бяха трансформирани в кадастрални карти, съдържащи само граници и 

сгради, се появи празнина в нормативната база. В практиката продължават да се изработват 

топографски планове, често кръщавани в произволни имена, например,  „геодезическо засне-

мане”. С промените в закона за кадастъра и имотния регистър, направени през 2014 година се 

направи опит да се реши проблема с липсата на нормативна база за топографското картогра-

фиране в много едри мащаби. Основните проблеми са два: липса на съвместимост между кар-

тите, изработени по различните наредби (като съдържание и знакова система), което затруд-

нява съвместяването им в общ чертеж и изисква познаване на множество наредби. 

 
 

Фиг. 1.3 Формуляр на условен знак 
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4.2 Разграфка и номенклатура на топографските карти 

Топографските карти се изработват за цялата територия на страната и за района на 

българската база в Антарктика. Поради това, че  не е възможно един картен лист да обхване 

цялата територия4, т.к. се изработват по отделни картни листове. Те не се припокриват и об-

хващат цялата територия на България. Начинът на разделяне на територията на стра-

ната на картни листове се нарича разграфка. За да могат да се разграничават отделните 

картни листове, те се обозначени с комбинация от букви и цифри. Системата за  обознача-

ване на картните листи се нарича номенклатура. По нея може да се определи мащаба, 

размера и координатите на върховете на всеки картен лист. Действащата в момента разг-

рафка и номенклатура е установена с Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реали-

зация и поддържане на Българската геодезическа система (обнародвана в ДВ 62, от 

10.08.2010 г.). 

Топографските планове се изработват в свободна разграфка, като размерът на картни-

ят лист се подбира така, че да съответства на изобразяваната територия. За тях няма номенк-

латура или наименование, а вместо това, плановете най-често се идентифицират по кадаст-

ралните или регулационните номера на заснеманите имоти. При много големи обекти, се 

създават планове в няколко картни листа, които се номерират последователно, като се съб-

людава начина на номериране на листата на топографските карти. 

4.3 Обновяване на топографските карти 

 Топографските карти отразяват съвременното състояние на местността. Тъй като еле-

ментите на съдържанието постоянно се променят (строят се пътища, изсичат се гори и т.н.), с 

течение на времето картите все по-малко отговарят на реалността, губят своята актуалност. 

Този процес се нарича стареене на картите. Тъй като едромащабните карти изобразяват по-

вече подробности, стареят е по-бързо, отколкото дребно мащабните. Отделните елементи на 

съдържанието се променят с различни темпове, например, растителността се променя много 

по-бързо в сравнение с релефа. 

 За да бъдат топографските карти актуални, се налага те да бъдат актуализирани през 

определен период. Най-често това става, като се запазва непромененото съдържание на кар-

тата, а се добавят новите обекти, коригират се променените и се заличат изчезналите обекти. 

Този процес се нарича обновяване на картите. 

 ЕТК се обновяват, когато се установи, че са настъпили значими инфраструктурни 

промени в съдържанието на картите или промени в ситуацията, надхвърлящи 10 на сто от 

общото съдържание. Картите в средни и дребни мащаби се обновяват през седем години. 

 Топографските планове по принцип не се обновяват. Те се създават, когато възникне 

необходимост. При установени големи изменения в дадена територия, се създава нов топог-

рафски план.  

4.4 Основен мащабен ред на топографските карти 

 Топографските карти се създават в точно определени мащаби. Списъкът от ма-

щабите, в които се създават и обновяват топографските карти се нарича основен ма-

щабен ред. Извън него, за специални цели, могат да се създават производни на топографски-

те карти, но те вече са тематични или общогеографски. За всеки от мащабите от основния 

мащабен ред са предвидени условни знаци и инструкции за създаване на картите. Мащабите 

от основния мащабен ред са: 1: 5 000, 1: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000, 1: 200 000, 1: 

500 000, 1: 1 000 000 и 1: 2 500 000. Тези мащаби са дефинирани в чл. 14 на Закона за геоде-

зията и картографията (наричат се държавни топографски карти) и не могат да се променят.  

                                                 
4 Само картите в М 1 : 500 000 и М 1 : 1 000 000 позволяват цялата страна да се изобрази на един картен лист. 
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Топографските планове се изработват в следните мащаби: 1: 200; 1: 250, 1: 500, 1: 

1000, 1 : 2000. Нормативната база за тях е остаряла, затова в геодезическата практика могат 

да се срещнат и планове в други мащаби.  
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Тема 2 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ТОПОГ-

РАФСКИТЕ КАРТИ В РАЗЛИЧНИТЕ МАЩАБИ 
  

Топографските карти в различните мащаби се създават, за да изпълняват разнообраз-

ни задачи. Поради това тяхното съдържание, точност и оформяне не съвпадат. По-долу нак-

ратко ще бъдат разгледани особеностите на картите и плановете в различните мащаби. 

1. Топографски планове 
 Топографските планове се изработват за точно заснемане на релефа и топографските 

обекти. Изработват се по специална поръчка и не се обновяват. Специфична особеност на 

топографските планове е тяхната специализация. Докато ЕТК, СТК и ДТК се изработват с 

общо предназначение, топографските планове се създават за конкретни нужди. 

 Основните направления в използването на топографските планове 

1.1 В устройственото планиране  

1.1.1 Специализирани карти за устройствено планиране 

В областта на изработването на карти и планове за устройствено планиране съществу-

ва значително разминаване между 

нормативната уредба и геодезичес-

ката практика. Съгласно чл. 34 на 

Закона за кадастъра и имотния ре-

гистър1, „за отразяване на елементи 

на техническата инфраструктура 

и техните сервитути, водни площи 

и течения, озеленени площи и други 

обекти на благоустройството в 

урбанизирана територия, се изра-

ботват специализирани карти за 

устройствено планиране”. Съглас-

но същия нормативен документ, 

тези карти могат да се изработват 

едновременно с кадастралните карти 

или отделно от тях по задание на 

Агенцията по геодезия картография 

и кадастър (АГКК) и ли на общини-

те.  

 По съдържание, знакова сис-

тема и оформяне, тези карти съвпа-

дат с изработваните  през  послед-

ния половин век топографски пла-

нове (фиг. 2.1). Причина за това е 

липсата на нормативна база за спе-

циализирани карти за устройствено 

планиране. При създаването им се 

използват отменените инструкция знакова система за създаване на топографски планове. 

                                                 
1 Съгласно измененията на ЗКИР, направени през 2014 г.и 2016 г. 

 
Фиг. 2.1 Част от специализирана карта за устройст-

вено планиране на кв. Връбница, Столична община 
(източник http://www.gis-sofia.bg/) 
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1.1.2 Заснемане на висока дървесна растителност 

Специфичен вид топографски планове представляват заснеманията на висока дървес-

на растителност, които се изработват при създаване на подробните устройствени планове. 

Съгласно чл. 19, ал. 4 от Закона за устройството и заст-

рояването на Столична община ЗУЗСО, „Проектите за 

подробни устройствени планове задължително се прид-

ружават от справка за картотекираната растител-

ност и геодезическо заснемане, заверени от общинските 

органи по озеленяване.” На картотекиране, според ал. 1, 

подлежат „всички дълготрайни декоративни дървета на 

възраст над 12 години,  дървета с историческо значение, 

както и отделни ценни и редки дървета и храсти”. По-

ради невъзможност да се определи възрастта на дървета-

та без да се отсекат те, в практиката се използва друг 

критерии заснемат се дървета, които имат височина над 4 

m и диаметъра на стеблото на които е над 0.12 m. Освен в 

София и други големи градове имат подобна наредба за 

заснемане на високостеблена растителност. 

 Крайният резултат от заснемането се представя на 

топографски план. Особеност на тези планове е липсата 

на релеф (фиг. 2.2). Заснемането на растителността често 

се съчетава с допълнителни изкисвания на възложителя. 

На фиг. 2.2 са заснети и нанесени сградата и оградата на 

имота, както и други ситуационни подробности. Не се 

изисква заснемане на релеф.   

1.1.3 Заснемане на подземни обекти 

Тези планове са поставени в отделна група, защото често измерванията се извършват 

със специфични инструменти, а постигнатата точност в с пъти по-ниска, в сравнение с тра-

диционните геодезически методи. Заснемането на подземните обекти се извършва при пред-

положения, че през имота преминават 

подземни проводи, нерегистрирани в 

специализираната кадастрална карта;  че 

е възможно наличие на археологически 

обекти или подземни води. За заснемане 

на подземните обекти се използват ра-

дари и термокамери, а резултатите от 

измерванията се нанасят върху топог-

рафска карта. 

Този вид заснемания са условно 

включени към плановете за устройстве-

но планиране. Нерядко те се извършват 

в процеса на инвестиционно проектира-

не. 

На фиг. 2.3 е показано заснема-

нето на археологически обекти под площада пред ЦУМ, при което са открити находки на 

дълбочина 6 метра (стените в зелено и виолетово). 

 
Фиг. 2.2 Заснемане на висока дър-

весна растителност 

 
Фиг. 2.3 Резултати от радарна снимка на пло-

щадката на метростанция Сердика 
(Източник http://www.asgeo.com/) 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 2: Предназначение и особености на топографските карти в различните мащаби  стр. 13 

1.2 В инвестиционното проектиране  

1.2.1 Заснемане на имота преди проектиране 

Преди да започне инвестиционното проектиране се извършва прецизно заснемане на 

местоположението, формата и големината на всички ситуационни обекти и на релефа. Из-

ползват се по-дребни мащаба: 1: 200 и 1 : 250, а за по-голели обекти и 1 : 500 и 1: 1000. Точ-

ността на плановете обикновено 

е 0.1 m в хоризонтално отноше-

ние и 0.2 m във вертикално. 

Прецизно се измерват граници-

те на имота и се сравняват с 

границите, отразени в кадаст-

ралната карта. При много голе-

ми разлики се трасира граница-

та по кадастъра или се прави 

проект за нейната промяна. 

Особено внимание се отделя на 

инфраструктурните обекти в и 

около имота. При необходимост 

се използва радарно заснемане 

или заснемане с други уреди за 

определяне местоположението 

на водопроводи, канализация и 

кабели. 

Заснемат се и съседните 

сгради с тяхната височина, за да 

се определи засенчването на 

имота. Заснема се високата дър-

весна растителност. Дори в об-

щините, където това се изисква при урегулирането на имотите, за времето, изминало от из-

работването на регулационния план растителността може да се е изменила драстично. 

Резултатите от заснемането се нанасят на топографски план, оформен със стандартна-

та знакова система. 

1.2.2 Екзекутивно заснемане 

След завършване на строителството се извършва заснемане на построеното, с цел кон-

трол на строителството и отразяването на обекта в кадастъра. Особено важно е екзекутивно-

то заснемане при строителство на подземна инфраструктура. По време на строителството, 

трасето се измества по различни причини: от грешки в трасирането до открити по време на 

строителството препятствия (друга инфраструктура, свлачища) и обекти (например археоло-

гически). Това налага местоположението на инфраструктурата да се заснеме точно и да се 

документира прецизно.  

1.3 Други топографски планове 

 Топографски планове се изработват и в много други случаи, когато е необходимо да 

се установи точното местоположение на обекти на или под земната повърхност. По-често 

срещаните случаи са следните:  

 при археологически заснемания; 

 при бедствия и аварии; 

 при големи катастрофи. 

 
Фиг. 2.4 Геодезическо заснемане при инвестиционното 

проектиране 
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Част от плановете, описани в тази точка, излизат извън обхвата на топографските 

планове. Техните знакови системи и оформяне, обаче, се подчиняват на правилата за създа-

ване на топографски планове, поради липса на специализирана нормативна база за всеки от 

тези видове заснемания.  Това е и причината те да бъдат разгледани като видове топографски 

планове. Когато се използват специфични означения, те се поясняват в легенда, а знаците, 

които съответстват на знаковата система на топографските планове, не се описват. 

2. Едромащабни топографски карти (ЕТК) 

2.1 Предназначение на ЕТК  

Съгласно Инструкцията за изработване на ЕТК, те имат за цел да изобразят “положе-

нието, формата, големината и културния вид на отделните комплекси и всички ситуаци-

онни подробности и предмети, изразяващи се в мащаба на картата, всички хидрографски 

обекти и съоръжения към тях, а също така и релефа на земната повърхност.” Макар и 

непълно, това определение ясно акцентира на възможно най-подробното и всеобхватно 

изобразяване на местността чрез ЕТК. 

 Според същата Наредбата за създаване на ЕТК, “Едромащабната топографска кар-

та е предназначена да осигури потребностите на органите на държавната власт за 

проучване, проектиране и планиране в националното стопанство, науката, отбраната 

и сигурността на страната и служи за основа при създаване на други картографски 

продукти.” Съдържанието и мащаба на ЕТК са определени с оглед  основните направления 

на тяхното използване:  

 Създаване на Кадастър на извънселищните територии;  

 Изработване на карти за устройство на територията;  

 Проектиране на автомобилни и железопътни артерии, включително мостове, ту-

нели и други съоръжения; 

 Проекти за хидротехническо строителство, в т.ч. канали, язовири и язовирни сте-

ни, изравнители и др.; 

 Изработване на земеустройствени и лесоустройствени проекти; 

 

Фиг. 2.5 Част от ЕТК в М 1 : 5000 
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 Изработване на детайлни карти на екологично замърсени територии и др. 

2.1.1 Изисквания към Едромащабната топографска карта: 

 достоверност и пълнота на отразените в нея картографски елементи към 

годината на създаването й; 

 осигуряване на определянето на правоъгълните и географските координати, 

надморските височини на топографските обекти, техни характеристики, възможност за 

извършване и на други картометрични работи; 

 гарантиране на картографско схождане на елементите от картното съдържание 

между съседните картни листове; 

 нагледност и удобство за ползване, създаване на възможност за лесно възприемане 

и оценка на информацията за местността. 

2.1.2 Математическа основа на ЕТК  

Математическата основа на топографските карти е съвкупност от математическите 

елементи, които определят връзката между картата и земната повърхност, и включва картог-

рафска проекция, мащаб и система за разграфка и номенклатура на картните листове. 

Всички топографски карти в Република България се изработват  „Българска геоде-

зическа система 2005“, като се използва геодезическа координатна система ETRS892, а във 

височинно отношение - Европейската вертикална референтна система (EVRS). 

Едромащабната топографска карта се изработва в универсална напречна цилиндрична 

проекция на Меркатор (Universal Transverse Merkator - UTM) в 6° зони с основни меридиани 

21° и 27° източна дължина от Гринуич. 

Всички картни листове са разграфени по правоъгълната координатна мрежа и имат 

размер по вътрешната рамка 50 / 50 cm. Допустимите разлики в размерите на картните 

листове са 0.3 mm за страните и 0.4 mm за диагоналите. В полето на ЕТК, през 10 cm, са на-

несени с висока точност (0.05 mm) координатните линии от правоъгълната координатна сис-

тема.  

                                                 
2 Европейската земна координатна система се използва като стандартна високоточна координатна система в 

цяла Европа и е базирана на GPS технологията 

 

Фиг. 2.6 Част от ЕТК в М 1 : 10 000 
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2.1.3 Точност на ЕТК  

Точността на обектите от ситуацията изобразена върху ЕТК трябва да отговаря на 

следните изисквания3:  

 Грешката в положението на обектите спрямо снимачната мрежа да не превишава 0.4 

mm в мащаба на картата; 

 Грешката в измерените по карта дължини (до 150 m) да не надвишава: 0.6 mm за яс-

но изразени обекти и граници и до 1.0 mm за останалите обекти. 

 Разликите между измерените на местността надморски височини в незалесени  райо-

ни и отчетените по картата не трябва да превишават указаните в табл. 2.1 стойности. Пара-

метърът α показва средният ъгъл на наклона 

на склона. В залесени райони, когато височи-

ната на дърветата е над 4 m, посочените в таб-

лицата стойности се завишават в зависимост 

от преобладаващия наклон на терена както 

следва: до 6° - 1.5 пъти; от 6° до 12° - 2 пъти и 

над 12° - 3 пъти.  

Едромащабните топографски карти се изработват десет цвята, указани в табл. 2.2:  

 

                                                 
3 Данните точността на ЕТК са взети от Инструкция за изработване на едромащабни топографски карти в 

мащаби 1:10000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:10000 и 

1:5000, издадена през 1985 г. от Министерството на строителството и селищното устройство, 
4 Цветовите кодове на RGB скалата за цвета СИН2 са очевидно сгрешени в Наредбата. 

Мащаби Разлики [m] При  α = 3° 

1 : 10 000 ± [1+4.tg(α)] ± 1.21 m 

1 :   5 000 ± [0.8+3,5.tg(α)] ± 0.98 m 

Табл. 2.1 Точност на релефа върху ЕТК 

R G B C M Y K

ЧЕРЕН Обекти, създадени от човек 0 0 0 0 0 0 100

СИВ
Фоново оцветяване на маловажни 

сгради
188 190 192 0 0 0 30

ЗЕЛЕН 1
Растителност 0 140 68 100 0 100 20

ЗЕЛЕН 2 Фоново оцветяване на дървовидна 

растителност
180 221 192 30 0 30 0

ЗЕЛЕН 3
Фоново оцветяване на гори под 4 m 

и храстовидна растителност
216 237 221 15 0 15 0

СИН 1 Хидрография, ледници 0 114 188 100 50 0 0

СИН 2 Фоново оцветяване на хидрография 188 190 192 30 0 0 0

КАФЯВ
Релеф, без изкуствени релефни 

форми
164 111 46 0 40 80 40

ОРАНЖ 1
Пътища от републиканската пътна 

мрежа, защитени територии
247 149 72 0 50 80 0

ОРАНЖ 2
Пътища с трайна настилка извън 

републиканската пътна мрежа
252 199 155 0 25 40 0

Цвят Приложение
Скала RGB Скала CMYK

 

Табл. 2.2 Цветове, използвани за оформяне на ЕТК4 
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2.2 Видове ЕТК 

2.2.1 ЕТК в М 1 : 5 000 

Изработват се за интензивни, гъсто заселени райони. Обикновено това са равнинните 

районите райони на страната. М 1 : 5 000 е най-едрият мащаб топографска карта, която се 

изработва и обновява перманентно, без предварителна заявка. Картните листове обхващат 

6.25 km2 (2.5 km / 2.5 km). Основните хоризонтали за изобразявана на релефа са прекарани 

през 1, 2 или 5 метра. 

2.2.2 ЕТК в М 1 : 10 000 

Изработват се предимно за гористи и планински райони, които имат по-слабо стопан-

ски значение. Причините за създаване на карти в М 1 : 10 000 са две: по-малката нужда от 

детайлни карти в тези райони и затруднената работа по заснемането в гористи и силно нак-

лонени местности. Ето защо, за такива райони е по-икономично да се изработват ЕТК в М 1: 

10 000. Картните листове обхващат 25 km2 (5 km / 5 km). Основните хоризонтали за изобра-

зявана на релефа са прекарани през 1, 2, 5 или 10 метра. 

3. Средно и дребно мащабни топографски карти  

 Средно и дребномащабните карти се изработват според Наредба № H-6 от 20 май 

2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти. Съгласно 

нея, средномащабните топографски карти (СТК) и дребномащабните топографски карти 

(ДТК) се създават за цялата територия на Република България. Картите за района на българ-

ската база в Антарктика се създават при специално задание и могат да бъдат и в други геоде-

зически системи. По-нататък няма да бъдат разглеждани. 

3.1 Особености на СТК 

3.1.1 Предназначение на СТК.  

Съгласно Ръководството за съставяне и подготовка за издаване на СТК (наричано по-

долу Ръководството) са предназначени за: “подробно изучаване и оценяване на местността, 

ориентиране на нея и целеуказване; за извършване на измервания и разчети при разработва-

не и провеждане на различни мероприятия от отбранително и стопанско значение; при 

организиране и извършване на картометрични работи с научноизследователски характер. 

Освен това те служат за съставяне на топографски карти в по-дребен мащаб, тематични 

карти и други картографски документи.”    

3.1.2 Изисквания към СТК  

Съгласно Ръководството, към СТК се превяват следните изисквания: 

 Да бъдат в приетите:  единна координатна система, височинна система и единната 

система от условни знаци; 

 Достоверно, в съответствие с мащаба, точността и пълнота да изобразяват съвремен-

ното състояние на местността, нейните типични черти и характерни особености;да бъдат 

нагледни, лесно читаеми5, позволяващи бързо да се оценява местността и лесно да се из-

вършва  ориентирането върху нея; 

 Да осигуряват точност и възможност за определяне на: правоъгълните и географски 

координати; абсолютни и относителни височини, снемане на количествени и качествени ха-

рактеристики на обектите и други картометрични работи;  

 Да бъдат съгласувани помежду си, както и с морските и навигационни карти (по 

класификация, характеристики и наименования на обектите, височинна система и т.н.); 

                                                 
5 Читаемостта се дефинира като време за извличане на определена информация от картата. Колкото е по-

добра читаемостта, толкова картата се чете по-лесно и бързо. 
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 Да имат такова натоварване, графическо и цветово оформяне, което да позволява 

нанасяне или отпечатване върху тях на допълнителна информация6. 

3.1.3 Математическа основа на СТК и ДТК 

Средномащабните и дребномащабните топографски карти се изработват в Универ-

сална напречна цилиндрична проекция на Мерка-

тор (Universal Transverse Merkator - UTM) в 6° зони 

с основни меридиани 21° и 27° източна дължина от 

Гринуич. 

Картните листа имат формата на трапеци, 

като за страни се използват меридианите и парале-

лите. Размерите им са дадени в табл. 2.3. Площите 

на картните листове се различават в зависимост от 

географската ширина на листа: колкото листа е по-

отдалечен от екватора, толкова неговата площ е по-малка. За територията на България рам-

ките на картните листа в М 1 : 25 000 и М 1: 50 000 се изобразяват чрез прави линии. В М 1 : 

100 000, източната и западната рамка също са прави линии, докато южните и северните стра-

ни се оформят с начупени линии, с точки на пречупване през 15' по дължина. 

3.1.4 Точност на СТК: 

 Опорните точки трябва да са нанесени с точност 0.2 mm; 

 Дължините на страните на картните листове не бива да се отличават от теоретичните 

с повече от 0.2 mm, а диагоналите - с не повече от 0.3 mm. 

 Грешките в плановото положение на обектите в СТК спрямо опорните точки и коор-

динатните (километричните) линии не трябва да надвишават 0.5 mm, а в планински, висо-

копланински и пустинни райони - 0.75 mm. 

 Средно мащабните топографски карти се изработват за територията на цяла-

та страна и се обновяват през седем години. Най-напред се създава картата в М 1 : 25 000 

чрез фотограметрични методи, допълнени при необходимост с геодезическо заснемане. След 

това, чрез генерализация на нейното съдържание, се изработва карта в М 1 : 50 000. От нея се 

създава картата в М 1 : 100 000. 

3.1.5 Цветово оформяне на СТК 

 СТК се оформят в осем цвята: 

 Кафяв за релефа; 

 Син за хидрографията; 

 Светлосин фон на за водни площи и 

течения; 

 Зелен за фон на високо стеблени гори и 

овощни градини; 

 Светлозелен за фон на нискостеблени 

гори и овощни градини, храсти, плодни храсти 

и лозя; 

 Червен за фон на автомагистрали, глав-

ни пътища и квартали с огнеупорни сгради; 

 Жълт за фон на други пътища и квар-

тали с не огнеупорни сгради; 

 Черен за останалите обекти. 

При СТК се използват фонови елемен-

ти, поради което от тях не могат да се получа-

                                                 
6 СТК се създават предимно за военни цели. На тях се нанася текущото разположение на войските. За родовете 

войски се отпечатват специални карти с допълнителни данни. 

Мащаб на 

картите 

Размери на трапеца 

ширина дължина 

1 : 25 000 5' 7.5' 

1 : 50 000 10' 15' 

1 : 100 000 20' 30' 

Табл. 2.3 Размери на страните на 
картните листа на СТК 

 

Фиг. 2.7 Пример за карта в М 1 : 25 000 
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ват качествени копия.  

На средномащабните топографски карти вместо координатни кръстове се нанася сис-

тема от взаимно перпендикулярни координатни линии. На картите в М 1 : 25 000 и 1 : 50 000 

те са през 1 km от местността (съответно 4 cm и 2 cm върху картата). На картите в М 1 : 100 

000 координатните линии са прекарани през 2 km (2 cm върху картата). 

3.2 Видове средномащабни топографски карти 

3.2.1 СТК в М 1: 25 000 

Използва се за подробно изучаване и оценка на местността, тя е основна карта за ори-

ентиране и целеуказване на местността. Ето защо, при нейното създаване много голямо зна-

чение имат условията за проходимост на местността, както и точните очертания на контури-

те на обектите. Грешките при измерване на дължини могат да достигнат до 25 m, а във висо-

чинно отношение - до 2.5 - 3 m. Хоризонталите са прекарани през 10 m. 

3.2.2 СТК в М 1: 50 000 

 Използва се от щабовете на войските за планиране на бойните действия, в артилерия-

та за определяне местоположението на целите и водене на стрелбата, за общо ориентиране на 

местността. Грешките при измерване на разстояния достигат до 30 - 50 m, а при определяне 

на височините - 3 до 8 m.  Хоризонталите са прекарани през 10 m за равнинните райони и 

през 20 m за планинските. 

3.2.3 СТК в М 1: 100 000 

 Използват се от щабовете на войските за изучаване и обща оценка на местността. В 

моторизираните и танкови войски се използват за планиране на маршрути и за придвижване 

по терена. В екологията и ландшафтознанието се използват за детайлно изучаване на мест-

ността. Тази карта е основна за детайлните геоложки, геоморфоложки и хидроложки изслед-

вания. Основното сечение на релефа е 20 метра за равнинни области, а за високопланински 

местности – 40 метра. Грешката при измерване на разстояния достига до 70 - 100 m, а висо-

чините се определят с точност до 10 m. Поради големите грешки, които се допускат при из-

мервания, този мащаб не е подходящ за определяне на ъгли, дължини и площи. При това, в 

М 1 : 100 000 грешките, породени от кривината на Земята оказват съществено влияние при 

прецизните измервания по карта.  

 
Фиг. 2.8 Пример за карта в М 1 : 50 000 

 
Фиг. 2.9 Пример за карта в М 1 : 100 000 
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3.3 Дребномащабни топографски карти (ДТК) 

 Дребномащабните топографски карти (М 1 : 200 000 и М 1 : 500 000) се създават чрез 

генерализация на средномащабните топографски карти. Те не се обновяват периодично, за-

щото изобразените на тях обекти се променят много по-бавно, отколкото обектите, изобразе-

ни на ЕТК и СТК. 

3.3.1 Предназначение и оформяне на ДТК  

ДТК са предназначени за общо запознаване с местността. Те не могат да бъдат изпол-

звани за проектиране или за ориентиране на местността поради голямата степен на обобще-

ние на изобразените на тях обекти. Поради това, че върху тях са представени значителни по 

размер райони (територията на България се изобразявана девет к.л. в М 1 : 200 000), те са 

удобни за изучаване на ландшафта, административното деление, типовете релеф и за други 

подобни задачи. ДТК, поради своята точност и подробност (спрямо общогеографските кар-

ти), са много подходящи за създаване на тяхна основа на производни общогеографски и те-

матични карти. В зависимост от мащаба на създаваната карта се избира коя ДТК да се изпол-

зва. 

 В миналото са поддържани за специални цели и топографски карти в М 1 : 150 000 и в 

М 1 : 375 000, но те вече са отпаднали от основния мащабен ред. 

 Дребномащабните топографски карти се оформят в осем цвята. Под южната им рамка 

се изобразява легенда за използваните на всеки конкретен лист условни знаци. 

 Интересна особеност при оформянето на ДТК е възможността да се умаляват или уве-

личават в тесни граници размерите на някои от условните знаци с цел подобряване на читае-

мостта. Това се налага, тъй като дребно мащабните карти са натоварени с много съдържание 

и понякога знаците се припокриват или се трудно се четат. 

3.3.2 Математическа основа на ДТК  

ДТК се създават в равноъгълна напречно-

цилиндрична проекция на Гаус, изчислена по шест 

градусови ивици за елипсоида на Красовски. Картни-

те листа имат формата на трапеци, като за страни се 

използват меридианите и паралелите. Размерите им 

са дадени в табл. 2.4.  Източната и западната рамка 

на трапеците са прави линии, докато южната и се-

верната страни се оформят като част от дъга.  

3.4 Видове дребномащабни карти 

3.4.1 ДТК в М 1: 200 000 

Използва се от щабовете на войските за запознаване 

и оценка на характера на местността, нейните ландшафтни, 

геоморфоложки и инфраструктурни особености. Картата в 

М 1 : 200 000 е много удобна за пътна, защото изобразява 

всички пътища от Републиканската пътна мрежа, ведомст-

вените и местните пътища, а също така и повечето от поч-

вени пътища. 

ДТК в М 1 : 200 000 се изработва с два вида разг-

рафка. Първата е нормалната разграфка, съгласно милион-

ната карта. България се изобразява на 22 картни листа. Вто-

рата разграфка е специално подбрана така, че България да 

се изобрази на девет картни листа (фиг. 2.10). Листата са 

по-големи и съдържат легенда за изобразените обекти. При 

Мащаб на 

картите 

Размери на трапеца 

ширина дължина 

1 : 200 000 40' 1° 

1 : 500 000 2° 3° 

1 : 1 000 000 4° 6° 

Табл. 2.4 Размери на страните на 
картните листа на ДТК 

 

     L-34-Г     L-35-В    L-35-Г 

    Крайова  Букурещ  Браила 

 

    K-34-Б      K-35-А    K-35-Б 

    София     Пловдив    Варна 

 
    K-34-Г      K-35-В    K-35-Г 
   Тесало-     Хасково    Истан- 
    ники                             бул 

Фиг. 2.10 Схема на картните 
листа, в М 1: 200 000, в които 

попада България 
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първият вид разграфка километричните линии на картите в М 1 : 200 000 са прекарани през 4 

km (2 cm на картата). При вторият вид разграфка, километричните линии са заменени от 

план-квадратна мрежа със страна 3 cm (по тези линии не могат да се определят координати). 

Основното сечение на релефа е 40 

метра. Грешките при определяне на разсто-

янията могат да бъдат до 150 - 200 m,  а при 

определяне на височините - до 25 m.  

Топографските карти в М 1 : 200 000 

се изработват в 8 цвята: черен (за ситуацион-

ните подробности); кафяв (за релефа); син 

(за хидрографските обекти, ледниците и веч-

ните снегове); светлосин (за водните площи 

– плътен тон за водните площи на сушата и 

растер за океаните и моретата), оранжев (за 

автостради, шосета и за площите на кварта-

лите с население над 50 000 жители); жълт 

(за платната на подобрени почвени пътища); 

червен (за условни знаци и характеристики 

на важни обекти); зелен (за площите заети с 

растителност: плътен тон за високостеблени 

гори и овощни градини и 50% точков растер 

за нискостеблени гори, храсти, лозя). 

3.4.2 ДТК в М 1: 500 000 

Предназначена е за работа в щабовете, за създаване на производни общогеографски 

карти, за изучаване на общите физикогеографски особености на местността. 

Грешките при измерване на дъл-

жини достигат до 350 m. 

Използваните сечения на релефа са 

показани в табл. 5.2: 

Топографските карти в М 1 : 500 

000 се изработват в 8 цвята: черен (за си-

туационните подробности); сив (площи на 

квартали в градове под 50 000 жители и 

надписи а имена на второстепенни насе-

лени места); кафяв (за релефа); син (за 

хидрографските обекти, ледниците и веч-

ните снегове); светлосин (за водните площи – плътен тон за водните площи на сушата и рас-

тер за океаните и моретата), оранжев (за автостради, шосета и за площите на кварталите с 

население над 50 000 жители); виолетов (за изогони и за оформяне на държавните граници); 

зелен (за площите заети с растителност: плътен тон за високостеблени гори и овощни гради-

ни и 50% точков растер за нискостеблени гори, храсти, лозя).  

 

 
Фиг. 2.11 Пример за карта в М 1 : 200 000 

 

Фиг. 2.12 Пример за т.к. в М 1 : 500 000 

Височинен 

пояс [m] 

Височина на 

сечението [m] 

До 500 50 

500 до 2000 100 

над 2000 200 

Табл. 2.5 Сечения на релефа 

в М 1 : 500 000 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 2: Предназначение и особености на топографските карти в различните мащаби  стр. 22 

4.1 Карти в М 1: 1 000 000 

Основното предназначение на тази карта е създаване на производни тематични карти, 

както и изучаване на икономическото развитие, общо запознаване с много големи територии, 

за изследване на гъстотата на населените места, 

транспортната и съобщителна мрежа и др.  

Тя не може да бъде използвана за точни из-

мервания поради дребният си мащаб и големите 

деформации от кривината на Земята.  
По идея е на А. Пенк (от 1891 г.) през 1909 го-

дина на международния конгрес на картографите в Лон-

дон са били определени правилата за създаване на Све-

товна карта. Според решенията на Лондонският конгрес 

картата се съставя в М 1 : 1 000 000 във видоизменена 

проста поликонична проекция7. Картните листове е при-

ето да са с размери 6° по меридиана и 4° по парале-

ла, като номенклатурата започва от екватора на се-

вер и на юг и от 180-тия меридиан на изток. Картата 

обхваща само сушата на Земята, без териториите на 

моретата и океаните.  

Към края на 80-те години е завършено 

създаването на картните листове от Световната 

карта в М 1 : 1 000 000, с изключение на някои 

листове в Антарктида. 

     4.2 Световна карта в М 1 : 2 500 000 

Тъй като Световната карта в М 1 : 1 000 000 

не обхваща територията на моретата и океаните и 

поради появили се противоречия между страните, 

участващи в създаването на картата, седем страни 

(България, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария и 

Чехословакия) през 1956 решило да създадат карта в 

М 1 : 2 500 000. Картата обхваща цялата територия на Земята, включително моретата и океа-

ните. Използва се за изучаване на континентите, океаните и моретата, политико-

административното деление. Особено полезна е за създаване на производни тематични карти, 

поради високата си точност и стандартизираните данни за цялата повърхност на Земята, които 

картните листове съдържат. 

Световната карта в М 1 : 2 500 000 се състои от 224 картни листа, плюс 38 листа, кои-

то се припокриват с останалите и са изработени, за да се изобразят отделни страни върху един 

картен лист. Картата е завършена през 1975 година и част от нея е обновена. В България са 

изработени 16 листа от тази карта.  

Въпреки дребният си мащаб, тази карта се класифицира към топографските поради 

стандартизираните си елементи: математическа основа, съдържание, оформяне, разграфка и 

номенклатура. 

                                                 
7 Всеки картен лист се построява в самостоятелна видоизменена поликонична проекция. 

Височинен 

пояс [m] 

Височина на 

сечението [m] 

До 500 50 

500 до 1000 100 

над 1000 200 

Табл. 2.5 Сечения на релефа 

в М 1 : 1 000 000 

 

Фиг. 2.13 Пример за т.к. в                     

М 1 : 1 000 000 

 
Фиг. 2.14 Разграфка на Световната карта  

в  М 1 : 1 000 000 
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Тема 3 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ. 

ОФОРМЯНЕ НА ВЪНШНИТЕ КОМПОНЕНТИ 
 

Топографските карти, както и всички карти, задължително съдържат следните три ви-

да компоненти:  

1. Поле на картата – част от картния лист, в който се разполагат знаците на топог-

рафските обекти.  

2. Вътрешни компоненти – картографски знаци на реално съществуващи на мест-

ността обекти, чиито размери и/или значение позволяват тяхното изобразяване върху картите 

в конкретния мащаб.  

3. Външни компоненти – знаци от естествения език, математически и графични знаци, 

които описват полето на картата, вътрешните компоненти или самата карта.  

1. Поле на картата 

1.1 Свойства на полето на картата 

Полето на картата представлява модел на пространството на част от реалността, ко-

ято е изобразена на топографската карта. То притежава определени свойства, които от една 

страна го свързват с изобразявания обект, а от друга – показват начина на математическо 

моделиране на пространството: 
□  Пространствен обхват – показва каква част от реалността е изобразена на картата; 
□  Мащаб – показва степента на умаление на размерите при моделиране;  
□  Равнинна и височинна  координатни системи;  
□  Референтна повърхнина –фигура, заместваща геоида; 
□  Проекция – закон на съответствие между референтната повърхнина и полето; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.1 Компоновка на картен лист 

 

Име на к.л. К.С.,обхват 

Мащаб, Залож. Год.  Магн. откл. 

Номенкл.  

Легенда 

Поле на картата 

Вътрешни ком-
поненти 

Външни ком-
поненти 

Означения: 
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□  Физически размери на полето на картата – определят се от рамката на картата или 

съвпадат с очертанията на обекта на картата. 

Свойствата на полето на картата се описват чрез външни компоненти. Например, ма-

щабът е свойство на полето на картата, но се описва като външен компонент: като дроб (1/m, 

където m се нарича мащабно число) или чрез графична скала. 

Когато един картографски знак се постави в полето на картата, на него му се присвоя-

ват редица общи свойства (мащаб, проекция и т.н.) и индивидуални свойства (координати 

и размери), които са дефинирани от свойствата на полето на картата. 

1.2 Компоненти на полето на картата 

1.2.1 Рамки и координатни мрежи 

Определят границите на полето на картата и позволяват да се укаже местоположение-

то на всеки обект, изобразен на картата. В състава на компонента се включват следните еле-

менти: 
□ Вътрешна рамка на картата. Определя 

границите на картографираната част от реалността.    
□ Външна рамка на карта. Ограничава прос-

транство между двете рамки, в което се изписва оп-

ределена информация – правоъгълни и географски 

координати, надписи за съседни обекти и др. (фиг. 

8.1).  
□ Правоъгълна координатна мрежа. Дефи-

нира се от две системи от успоредни прави линии, 

които са взаимно перпендикулярни. Прекарани са 

през определен интервал на картата и са свързани с 

определена правоъгълна координатна система (фиг. 

3.2). На СТК линиите са през 1 km от местността (в 

М 1 : 100 000 – през 2 km), а на ЕТК – през 10 cm,  мерено по картата. 
□ Географски координати. Меридианите и паралелите, изобразени през определен 

интервал върху картата, дефинират мрежа от географски координати. На топографските кар-

ти се показват само отметки за географската мрежа по рамките на листата.  
□ Указателна мрежа. Не е свързана с конкретни координати, а служи само за разде-

ляне на територията на отделни участъци, например, за по-лесно посочване (указване) на 

обектите в картата. Използва се на някои от ДТК. 
□ Надписи по рамките. Между двете рамки (виж фиг. 3.2) или извън вътрешната 

рамка могат да се оформят надписи, които указват: а) стойностите на координатните или 

идентификаторите на указателните мрежи; б) описание на обекти в съседни картни листа.  

1.2.2 Височинна система 

Координатните мрежи описват полето на картата само в хоризонтално отношение, за-

това е необходима височинна система, която да опише във вертикално отношение моделира-

ната част от пространството. Компонентът на полето на картата височинна система има 

следните елементи:  
□ Система от изолинии. Изолиниите, използвани за изобразяване на релефа могат да 

се подразделят според изобразяваното от тях на:  

а) изолинии за изобразяване на надморска дълбочина (хоризонтали);  

б) изолинии за изобразяване на дълбочини (изобати); 

в) изоличнии за изобразяване на повърхността на ледници.  
□ Височинни точки. На характерни обекти от релефа и от ситуацията се поставят ко-

ти, които дефинират релефа по-точно.  

 
Фиг. 3.2 Оформяне на рамките и коор-

динатните мрежи на СТК 
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□ Бергщрихи – малки чертички, поставени перпендикулярно на хоризонталите и по-

казващи посоката на намаляване на надморската височина.  
□ Надписи за височините на хоризонталите.  
□ Оцветяване на площите между изолиниите (само в М 1: 500 000).  

2. Вътрешни компоненти 
Вътрешни компоненти на картата са картографските знаци. Те задължително се пос-

тавят в полето на картата и наследяват от него свойствата му. Трябва да се прави разлика 

между картографски знак, който изобразява в полето на картата конкретен обект от реал-

ността и графичен знак, които в легендата или в знаковата система на картата обозначава 

родови понятия. Така например, с графичния знак триъгълник с точка в средата се обознача-

ва абстрактното понятие за триангулачна точка. Когато същия знак се постави в полето на 

картата на определено място, той вече изобразява конкретна триангулачна точка, с нейните 

индивидуални свойства (координати, клас, начин на сигнализиране и стабилизиране) и гру-

пови свойства (отдалечение от определени обекти, например). 

2.1 Изисквания към топографските обекти 

Оригиналите от реалността, които се изобразяват чрез картографски знаци върху то-

пографските карти наричаме топографски обекти. Картите в различните мащаби съдържат 

различни топографски обекти. Например, на картите в М 1 : 5 000 се изобразяват отделни 

сгради в населените места, в М 1 : 50 000 се изобразяват целите квартали, а в М 1 : 500 000 се 

изобразяват целите населени места. За да се изобрази на картата един обект трябва да отго-

варя на определени условия:  
□ Да съществува реално на местността. Основният смисъл на топографските карти 

е да изобразява обекти, реално съществуващи на терена към момента на създаването на кар-

тите. Обекти съществували в миналото или в проект не се отбелязват;  
□ Да бъде недвижим. Тъй като топографските карти се използват години след засне-

мането, изобразяването на подвижни обекти е безсмислено Изключение от това изискване са 

няколко обекта от релефа: водопади, бархани, планински ледници и др., които бавно се 

придвижват или променят размерите си. Други обекти променят размерите или очертанията 

си (например, растящи оврази, басейни с непостоянна брегова линия). Тези обекти се изобра-

зяват така, както са в момента на заснемането им; 
□ Да се намира на земната повърхност. Обекти, намиращи се под земята по принцип 

не се изобразяват. На пещери, подземни постройки се показват само входовете, които са над 

земята. Изключение от това правило представляват някои подземни проводи и съоръжения, 

подземни реки и т.н., когато са налични данни за тяхното местоположение. Те обикновено се 

изобразяват с пунктир. Изобразяват се и някои подводни обекти (например, коралови рифо-

ве), които имат значение за корабоплаването; 
□ Достатъчно големи размери, които да позволяват обекта да бъде изобразен в конк-

ретния мащаб. Освен предмети с достатъчно голям размер, върху т.к. се изобразяват и по-

малки предмети, които имат важно значение за оформяне облика на местността (извори, 

фабрични комини, отделно стърчащи скали), представляват ориентири на местността (отдел-

ни дървета и постройки, могили и др.);  
□ Да се отнася към някой от елементите на съдържанието на топографските кар-

ти: опорна геодезическа мрежа, хидрография, релеф, населени места, промишлени и социал-

но културни обекти, транспорт и комуникации, граници и огради, растителна и почвена пок-

ривка. Например, морските течения отговарят на горните условия, но не се изобразяват на 

т.к.  

Не всеки топографски обект се изобразява на т.к. Дори да отговаря на горните усло-

вия, в зависимост от конкретната карта той може да се изобрази или да се изпусне. Да бъде 
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топографски обект даден предмет от местността е необходимо, но не достатъчно условие.  

Да се изобрази или не на конкретна топографска карта зависи от три фактора: 
□ От мащаба на картата. Т.к. в различните мащаби изобразяват различни обекти. 

Например, в М 1: 5 000 се изобразяват полски пътища и пътеки, а в М 1 : 500 000 се показват 

само пътищата от републиканската пътна мрежа. Така един път е топографски обект, когато 

се създава карта в М 1 : 5 000 и не е топографски обект за картите в М 1 : 500 000. 
□ От типа на местността, която се изобразява на картата. Предмети от един и съ-

щи клас могат в един район да представляват топографски обекти, а в друг – не.  Например, в 

гъсто населени местности, където има много пътища, върху картите в М 1 : 50 000 не се 

изобразяват полските пътища, а в слабо населени местности, където пътищата са редки, те се 

изобразяват.  
□ От конкретната конфигурация на обектите. В определени случаи се налага да не 

се изобрази обект, който отговаря на всички изброени по-горе условия, защото знакът му 

припокрива знаците на обекти с по-голямо значение. Например, ако една триангулачна точка 

е в близост до извор и знакът на извора не може да се изобрази без да застъпи този на точка-

та, то изворът не се изобразява на картата. 

2.2 Елементи на съдържанието на топографските карти 

С цел по-лесно описание и изучаване, топографските обекти върху картите са разде-

лени в няколко групи, наричани елементи на съдържанието. Обикновено обектите от една и 

съща група се оформят едновременно върху картата и се изобразяват в един и същ цвят. 

Елементите на съдържанието се разделят на класове. Класовете обекти представляват групи 

от еднотипни топографски обекти, съгласно възприетата класификационна схема за всеки 

конкретен мащаб. Правилата за изобразяване на топографските обекти са описани по класове 

обекти. Във всеки клас влизат обекти със сходни белези, които се изобразяват по еднотипен 

начин върху картите.  

Държавните топографски  карти съдържат следните елементи и класове (съгласно За-

кона за геодезията и картографията): 

2.2.1 Опорна мрежа 

Изобразяват се астрономически, GPS, полигонови точки, нивелачни репери и др.  

2.2.2 Хидрография 

Изобразяват се водните басейни, водните течения, както и водоизточниците, хидро-

техническите съоръжения и др. 

2.2.3 Населени места, промишлени, селскостопански и социално - културни 

обекти 

С голяма подробност се изобразяват териториите, заети от населени места и отделни-

те сгради и дворове извън тях. Промишлените предприятия и стопанските дворове се изобра-

зяват, като се показват съставящите ги сгради, комини и други съоръжения. 

2.2.4 Пътища и железници 

На топографските карти се изобразяват всички железопътни линии и пътищата от ре-

публиканската пътна мрежа. На СТК и ЕТК се изобразяват и полски и горски пътища, а при 

рядка транспортна система и пътечки и керванни пътища. По пътищата и железниците се 

оформят инженерните съоръжения като мостове, тунели, водостоци и други. 

2.2.5 Релеф 

Фирмата на земната повърхнина се предава чрез изолинии, допълнени с коти на ха-

рактерни точки. За малки релефни форми са предвидени специални условни знаци. 
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2.2.6 Граници и огради 

На топографските карти се изобразяват всички политически граници и границите на 

области и национални резервати. На СТК и ЕТК се изобразяват и границите на общините. На 

ЕТК се изобразяват оградите по границите на кварталите, а на останалите карти – само древ-

ните стени с историческа стойност. На ТП се показват оградите по границите на имотите.  

2.2.7 Растителна и почвена покривка 

Изобразяват се площите, заети с дървесна, храстовидна и тревиста растителност. 

Предвидени са специални немащабни знаци за малки групи дървета и храсти. На ЕТК и СТК 

се изобразяват и отделни дървета и храсти.  

Вида на почвите не се показва на топографските карти. Изобразяват се само площи, 

заети от скали и пясъци; чакълища, глинести повърхности, ако са лишени от растителност. 

3. Външни компоненти на картата 
Външните компоненти на картата характеризират обекта на картата; полето на 

картата или самата карта. Те се оформят в рамките на картния лист, като за всеки мащаб 

вида на елементите и тяхното местоположение е различно. Поставят се извън полето на кар-

тата и не са свързани с неговите свойства (мащаб, проекция и др.).  

3.1 Видове външни компоненти 

3.1.1 Заглавна част на картата 

Заглавната част се поставя в средата на най-горната част на картния лист и  на картата 

съдържа два елемента:  
□ Заглавие – обикновено това е името на най-голямото населено място в листа; 
□ Номенклатура на картния лист.  

3.1.2 Мащаб 

Мащабът на картата показва отношението на единица разстояние на картата към ана-

логичното разстояние на местността. Всяка топографска карта съдържа да съдържа три еле-

мента: числен, описателен и графичен мащаб. 

3.1.3 Легенда  

Легендата се оформя само на ДТК, а на останалите карти този компонент липсва. Ле-

гендата на ДТК три елемента: 
□ Графични знаци; 
□ Текстово описание на знаците; 
□ Пояснителен текст, който пояснява данните в легендата по отношение на точност, 

обхват, начин на набиране, актуалност или дава пояснения за тяхната същност. 

3.1.4 Описание на полето на картата 
□ Сечение на релефа, например: „Основно сечение на релефа 5 метра” или „Основни-

те хоризонтали са изчертани през 5 метра”; 
□ Скала на заложението. Представлява графика, която позволява да се определи по 

графичен начин ъгъла на наклона на терена по хоризонталното разстояние между хоризонта-

лите на картата (заложение);  
□ Схема на основното сечение. Когато е рамките на един картен лист се използват 

различни сечения на релефа, на картата може да се оформи схема на използваните заложе-

ния. Това е задължително при едромащабните топографски карти. 
□ Схема на хипсометричното оцветяване (само за М 1 : 500 000);  

На българските топографски карти не се поставят надписи за картографската проек-

ция и референтната повърхнина, тъй като те са нормативно определени. 
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3.1.5 Описание на картата 

Дава информация за самото картографско произведение: 
□ Производител - данни за фирмата производител, адрес за връзка с нея, както и пре-

тенциите за авторско право;  
□ Автори на картата;  
□ Година и метод на създаване и издаване;  
□ Забележки - допълнителните пояснения, за създаването и използването на картата. 

3.1.6 Разположение на територията 

Разположението на територията, изобразена на картата е компонент, който в еднаква 

степен се отнася както за картата, така и за изобразената територия. Затова е отделен от опи-

санието на картата и описанието на територията като отделен компонент.  
□ Схема на разположението на картните листа;  
□ Схема на териториалния обхват на картата. Показва местоположението на 

изобразената на картата територия в рамките на друга, по-голяма, например, на държава или 

континент.     

Топографските карти се оформят еднотипно, съгласно приетите инструкции и изиск-

вания. За всеки мащаб на топографските карти е възприета определена компоновка1  и начин 

на оформяне. Тя е изрично посочена в приложения към таблиците с условни знаци за всеки 

от мащабите, в които се изработват топографските карти. 

Топографските планове установена компоновка. Формата и размерите на листовете 

зависи от изобразяваната територия, а аазположението на отделните външни компоненти се 

определя от конкретните нужди и изискванията на възложителя. 

3.2 Оформяне на ЕТК 

3.2.1 Компоновка на к.л. на ЕТК 

Картните листа на ЕТК са с прибли-

зителни размери 50 х 50 cm по вътрешната 

рамка на картния лист. Извън рамката се 

разполагат следните елементи (фиг. 3.1):  

 Координатна система. В горния де-

сен ъгъл се записва координатната система 

на топографските карти: „Българска геоде-

зическа система 2005“.Надписът се разпола-

га на 5 mm от външната рамка.  

 Номенклатура – изписва се в сре-

дата над северната рамка на картния лист, на 

разстояние 5 mm от външната рамка.  

 Географски обхват – в горния ляв 

ъгъл на листа се изписва РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ и областта, в която попада карт-

ният лист.  

 Издател. Съгласно Закона за геоде-

зията и картографията и Наредбата за 

ЕТК, за създаването на ЕТК отговаря Аген-

цията по геодезия, картография и кадастър. 

Затова нейното наименование се изписва вляво, под южната рамка на картните листа. 

                                                 
1 Компоновка (фр.) на картата – начин на разполагане на отделните компоненти на съдържанието (заг-

лавие, мащаб, легенда, рамки и т.н.) в пределите на картния лист. 

 
 

Фиг. 3.3 Компоновка на к.л. на ЕТК 
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 Мащаб и сечение на релефа. В средата под южната рамка се изписва числовия ма-

щаб на картния лист и основното сечение на релефа, използвано в рамките на картния лист 

например: 

1 : 5 000 

1cm от картата отговаря на 50 m от местността 

Основно сечение на релефа - 5 m 

 Издание и година на създаване. Вдясно, под южната рамка се поставя надпис, кой-

то показва поредността на изданието, например, „Първо издание“ и годината, в което е съз-

дадена картата. 

 Линеен мащаб на картата. За по-лесно ориентиране в размерите на обектите и за 

измерване на дължини с пергел, под южната рамка се поставя линеен мащаб, който за М 1 : 5 

000 има вида, показан на фиг. 3.4. 

 

Фиг. 3.4 Линеен мащаб на ЕТК (за М 1 : 5 000) 

 Всички надписи извън рамките на картния 

лист се изпълняват с шрифт Arial. Размерът им е 3 

mm, с изключение на надписа за номенклатурата (6 

mm) и мащаба (5 mm).  

3.2.2 Рамки на ЕТК 

ЕТК имат три рамки: вътрешна, външна и 

минутна (виж фиг. 3.5). Оформят се в черен цвят. 

Вътрешната рамка се изчертава с дебелина 

0.1 mm. Тя не се прекъсва по протежение на целия 

картен лист. Изключение се прави за немащабни 

знаци, съвпадащи с рамката. 

Външната рамка се оформя с дебелина 0.8 

mm, на разстояние 10 mm от вътрешната. По средата 

на всяка страна на листа тя се прекъсва, за да се над-

пише номенклатурата на съседния картен лист. Из-

писва се така, че да се чете от изток или от юг. 

Минутната рамка се изчертава между вът-

решната и външната рамка, на разстояние 8 mm от 

вътрешната и 2 mm от външната. Нейната широчина 

е  0.8 mm. На всяка минута по рамката се сменят 

плътна линия и две успоредни линии с дебелина 0.1 

mm.  

Между минутната и външната рамки, чрез 

точки с диаметър се 0.5 mm се изобразяват секундни 

деления (на всеки 10 секунди). 

Между вътрешната и минутната рамки се изписват в метри правоъгълните координати 

на координатните линии, а при върховете на листа – географските координати в градуси. В 

средата на картния лист се поставя надпис за правоъгълните координати на координатните 

линии. 

3.3 Рамково и извънрамково оформяне на СТК 

Картните листа представляват трапеци, чиито размери зависят от географската шири-

на на изобразяваната територия – колкото по-далече е от екватора, толкова листата са по-

малки. Извън рамковото им оформяне съдържа следните части (фиг. 3.6):  

 
 

Фиг. 3.5 Рамка на ЕТК 

Номенклатура 

на съседния 

картен лист 

Географски 

координати 

Правоъгълни  

координати 

Вътрешна 

рамка 

Външна рамка 

Минутна рамка 
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 Обхват и координатна система. В горния ляв ъгъл, над рамката се разполагат два 

надписа: за координатната система и за местоположението на картния лист, например: 

Координатна система БГС 2005 г. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Врачанска област 

 Издател, номенклатура, година на издаване. В средата над гората рамка се поста-

вят три надписа един над друг. Най-горният посочва издателя на картата – Министерство на 

отбраната. Вторият надпис посочва номенк-

латурата и наименованието. Обикновено то-

ва е името на най-голямото селище в рамките 

на картния лист, а ако няма населено място –  

тогава наименованието на някой друг голям 

или важен обект (планина, превал, езеро и 

т.н.), което се дава заедно с надписа за вида 

на обекта (с условно съкращение) например: 

„яз. Студена”. Третият надпис показва колко 

пъти е била обновяване картата и годината 

на последното обновяване.  

Надписите изглеждат така:  

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

K-36-52-А-a (ПРИМОРЕЦ) 
Пето издание 2014 г. 

 Магнитно отклонение. Магнитният 

и географският север на Земята не съвпадат. 

На топографските карти географския север е 

показан чрез рамките на картните листа. При 

ориентиране по компас, стрелката му сочи 

магнитният север. Разликата между тези две 

посоки се нарича  магнитно отклонение или 

магнитна деклинация. Тъй като магнитният 

полюс на Земята мени непрекъснато поло-

жението си спрямо географския, стойността на магнитното отклонение е различна във всеки 

момент от времето.  

Средно мащабните карти са предназначени главно за ориентиране на местността, в 

това число и за движение по компас. Затова вляво, под северната им рамка, се поставя схема 

и надпис за отклонението на стрелката на компаса за средата на картния лист за определена 

година (фиг. 3.7). Дават се и данни за годишното изменение на магнитното отклонение. По 

тях може да се определи магнитно-

то отклонение в настоящата година. 

Колкото повече време е изминало 

от издаването на картата, толкова 

по-неточно се определя отклонени-

ето. Дава се и информация за раз-

ликата между магнитния север и 

линиите на километричната мрежа. 

Надписът се илюстрира със 

схема, разположена източно от не-

го. Ако районът няма магнитни 

аномалии (отклонението не се про-

меня значително е рамките на картния лист), схемата представя само разликите между маг-

нитния, географския меридиани и километричната мрежа на картния лист (фиг. 3.8). Това 

 
 

Фиг. 3.6 Компоновка на к.л. на СТК 

 
Фиг. 3.7 Надпис на СТК за магнитното отклонение 

Южна рамка на к.л. 
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дава възможност да се коригират както отчетените азимути по компас (използва се разликата 

между  магнитния и географския меридиан), така и азимутите, отчетени по километричната 

мрежа (използва се разликата между нея и направлението към географския север). 

При наличие на магнитна аномалия в района изобразен на картния лист, стойността на 

отклонението на магнитната стрелка се показва със схема (фиг. 3.9). Тя съдържа границата на 

аномалната зона, както и разположението на точките с минималната и максималната стой-

ност на магнитната деклинация. За районите заети от големи водни басейни не се показват 

изогони. За тях се използват специални морски навигационни карти. 

 Мащаб и проекция. Числовият и линейният мащаб на средно мащабните топограф-

ски карти се поставят в средата под южната рамка на листа. Под линейния мащаб се указва 

основното сечение на релефа (обикновено се използва едно сечение на релефа за целия кар-

тен лист) и височинната система на картата (фиг. 3.10). 

Най-отдолу се поставят три надписа, показващи използвания елипсоид (WGS 84), 

проекцията (UTM) и височинната система (EVRS 2000).  
 
 

 

 Схема на заложението. Поставя се под южната рамка, вдясно от надписа за мащаба. 

Разстоянието между хоризонталите се измерва с пергел и се нанася сравнява с вертикалните 

линии, а ъгълът, който съответства на това заложение се отчита по хоризонталната скала 

(фиг. 3.11).  

 Методът на обновяване и година на обследване (дешифриране). Вдясно, под 

рамките на картния лист, се поставят надписи за годината на обновяване на картата и годи-

ната, когато е извършено полево обследване. Указват се и начините за създаване и обновява-

не. Надписът има следния примерен вид: 

Обновена по аерофотоснимки от 2014 година, 
без полево обследване 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.8 Разлика между геог-
рафския, магнитния мериди-
ан и километричната мрежа 

 

Фиг. 3.9 Схема на магнитното 
отклонение при магнитни ано-

малии 

 
 

Фиг. 3.10 Изобразяване на мащаба на СТК  
 

Фиг. 3.11 Схема на заложението на СТК 
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 Авторски права. Под надписа за метода 

на обновяване се поставя емблемата на Военно 

географската служба и надпис (в син цвят) за 

защита на авторските права над картния лист. 

 Рамки на СТК. По рамките на средно 

мащабните топографски карти могат да се отчитат както географски, 

така и правоъгълни координати. 

Западните и източните рамки на всички СТК са прави линии. 

С прави линии се изобразяват и северните и южните рамки на картите 

в М 1 : 25 000, когато са единични и рамки на сдвоените картни листа 

на картите в М 1 : 25 000 (между паралела 60˚ и паралела 76˚). Чрез 

начупени линии през 7.5’ по дължина се изобразяват рамките на 

всички карти в М 1 : 50 000 и М 1 : 100 000, счетворените картни лис-

та в М 1 : 25 000 и 1 : 50 000 (между паралела 76˚ и паралела 88˚), 

както и с двоените листа в М 1 : 50 000. Размерът на картните листове 

по географска ширина е 48 cm,  а размерът им по географска дължина 

се изменя в зависимост от географската ширина на листа – колкото е 

по-отдалечен от екватора, толкова е по-малък листа (с изключение на 

сдвоените и счетворени листа). В табл. 3.1 са показани размерите по 

дължина на някои от картните листа (в cm). 

Между вътрешната и външната рамка на СТК се поставят над-

писи за:  
□ Държавни и административни области – от двете страни на 

границите, между рамките се надписват административните единици 

или държавите, в които попадат съответните части от картния лист; 
□ Продължения на надписи на големи обекти – когато надписи-

те на такива обекти продължават в съседни к.л., остатъкът от надписа 

се изписва между вътрешната и външната рамки, по продължение на 

основния надпис; 
□ Обекти, излизащи извън рамките на листа, например, направ-

ление на пътища (“София 112 км”). За големи транспортни артерии се 

надписва крайния им пункт, а за местни пътища – най-близкото населе-

но място. Посочва се и разстоянието до пункта в цели километри (фиг. 

3.13); 
□ Наименования на населени места, по-голяма част от които са в 

съседния картен лист (фиг. 3.14). 

Надписите се поставят така, че да се четат от юг (за южната и се-

верната рамки на к.л.) или от изток (за източната и западната рамки на 

к.л.). Всички надписи се оформят с еднаква големина (1.75 mm, редовни 

букви). Само надписите за държавите, в които е съответната територия от к.л. се оформят с 

размер 2 mm, главни букви, а за административните райони – 1.5 mm, главни букви. 

3.4 Рамково и извънрамково оформяне на ДТК 

3.4.1 Компоновка на дребно мащабните карти 

Картите в М 1 : 200 000 и 1 : 500 000 се различават от всички останали карти по нали-

чието на легенда, оформена под южната рамка. В същото време те се различават и помежду 

си по отношение на компоновката си: в М 1 : 200 000 вляво, под южната рамка се поставя 

                                                 
2 Сдвоен картен лист. 
3 Счетворен картен лист. 

 
 

Фиг. 3.12 Авторски права 

Геогр. 

дължина 

Размер 

[cm] 

0˚-4˚ 65 

20˚-24˚ 61 

32˚-36˚ 56 

44˚-48˚ 49 

56˚-60˚ 38 

60˚-64˚ 612 

72˚-76˚ 393 

76˚-80˚ 553 

84˚-88˚ 174 

Табл. 3.1 Размери 
на к.л. на СТК по 
геогр. дължина  

 

Фиг. 3.13 Надпис по 
рамка на СТК 

 

Фиг. 3.14 Надпис 

по рамка на СТК 
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надпис и схема за магнитното отклонение, а на картите в М 1 : 500 000 вдясно, под южната 

рамка се оформят схеми за административното деление и за разположението на съседните 

картни листа.  

 Координатна система и обхват. В гор-

ния ляв ъгъл на картния лист се поставя надпис за  

координатната система, в която е изработена кар-

тата, а под него се записват имената на държавите 

и административни единици, територията на кои-

то е изобразена на картния лист. 

 Име на картния лист. В центъра, над 

горната рамка се записва с главни букви името на 

картния лист (обикновено – най-големия град, 

попадащ в к.л.). 

 Номенклатура. Номенклатурата на кар-

тния лист се записва вдясно, над северната рамка 

на картата. Над номенклатурата се поставя над-

пис “Секретно”, а под него се посочва поредното 

издание на картата и годината на издаване. 

 Магнитно отклонение. В М 1: 200 000 

вляво, под южната рамка се поставя надпис и 

схема на магнитното отклонение. На картите в М 

1: 500 000 тези данни не се оформят, вместо това 

в полето на картата се оформят изогони за райо-

ните с магнитни аномалии (отклонение на отве-

са).  

 Мащаб и заложение. 

Мащабът се изписва в средата, 

под южната рамка. Съпровожда 

се от надпис: “1 см от картата 

= 2 (5) км от местността”. Под 

него се оформя линейния мащаб 

на картата. Надписва се и основ-

ното сечение на релефа.  

 Картите в М 1: 500 000 

имат хипсометрично оцветяване 

в хълмистите и  планинските ра-

йони. Затова под основното сече-

ние на релефа се поставя скала за 

оцветяване на височинните по-

яси. 

 Схеми на района.  На картите в М 1 : 500 000 вдясно от мащаба се оформят схема за 

административното деление на района (съдържа административни и политически граници и 

най-големите градове във всеки район) и  схема на съседните картни листа (по рамките на 

к.л. в М 1 : 500 000 не се поставят надписи за съседните листа). 

 Легенда на картите. Поради това, че ДТК се използват и от потребители, които не 

познават знаковата система на т.к., под южната рамка се дават пояснения за условните знаци, 

използвани в рамките на картния лист. 

3.4.2 Рамки на дребно мащабните топографски карти 

Рамките на ДТК се оформят в два варианта: съгласно разграфката на световната карта 

и в локална разграфка, удобна за територията на България. В първия случай по тях могат да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.15 Компоновка на к.л. в М 1: 200 000 

 
Фиг. 3.16 Оформяне на мащаба и основното сечение на 

к.л. в М 1 : 500 000 

 

 

Рамки на к.л. 

 

 

 

Поле на картата 

(размерът зависи от географската 

ширина) 

Име на к.л. К.С.,обхват 

Мащаб, Залож. Год.  Магн. откл. 

Номенкл.  

Легенда 
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се отчитат правоъгълни и географски координати и са нанесени означения на план-квадратна 

мрежа. Листовете са трапеци, като северната и южната им рамки са начупени линии, а из-

точната и западната – прави.  

Във втория случай има само план-квадратна мрежа. Географските координати са на-

несени в ъглите на картния лист. Листата са разграфени по правоъгълната мрежа, но правоъ-

гълни координати не могат да се отчитат. 

По рамките на ДТК могат да се поставят надписи, подобно на СТК. 

4. Оформяне на топографските планове 
 Тъй като няма действаща нормативна уредба за топографските планове, в практиката 

се срещат разнообразни начини на оформяне на картните листа. Най-често се изчертава еди-

нична рамка. 

 Размерите на картните листа се подбират от геодезиста в зависимост от площта на 

заснеманата територия и избрания мащаб.  

За разлика от картите, топографските планове, обикновено се сгъват, защото поради 

едрия мащаб размерите им са значителни.  

 

 

Фиг. 3.17 Сгъване на топографски планове 
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Тема 4 

СЪЗДАВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ТОПОГРАФСКИТЕ 

КАРТИ 

1. Източници на данни за създаване на топографски карти 
Източници на данни за създаване на карти се наричат графичните и текстовите 

материали, от които се набавя нужната информация за съставяне на картата. Те трябва да 

съдържат достатъчно точна, подробна и актуална информация за картографирания район.  

Картите съдържат два вида данни за местността: графични и описателни. 

Графичните данни определят местоположението, формата, големината и точните 

пространствени очертания на топографските обекти. 

Описателните данни дават информация за: вида на обектите (шосе, ж.п. линия, 

река и т.н.); индивидуалните им характеристики (клас на пътя, вид на настилката и др.); 

наименованията им (Е88, р. Янтра, с. Борово). Те се получават както в процеса на набиране 

на графичната информация, така и от текстови източници.  

1.1 Класификация на източниците за създаване на карти 

1.1.1 Според начина на използване на източниците 

Картографските източници се класифицират в три групи: основни, допълнителни и 

спомагателни1.  

 Основните източници на данни дават информация за общогеографското 

съдържание за цялата площ на картата. За ЕТК и картите в М 1 : 25 000 това са данните от 

въздушно или космическо заснемане. За останалите мащаби основни източници на данни  

изработените в по-едри мащаби топографски карти, както и по-нови данни от заснемане, ако 

има такова. 

 Допълнителните източници се използват за получаване на данни за някой 

отделен елемент от съдържанието за територията на цялата карта, например, за вида на 

електропроводите, за товароподемността и конструкцията на мостовете и т.н. За картите в 

мащаби по-дребни от 1 : 25 000 дежурната карта се използва набавяне на актуални данни. 

 Спомагателните източници съдържат по-подробна, по-точна или по-актуална 

информация за цялото съдържание на отделен участък от картата. Когато за участък от 

картата е изработена актуална карта, данните от нея се използват за създаване на 

топографска карта. Такъв е случаят, когато специализирани кадастрални карти на 

населените места се използват за изобразяване на селищата върху ЕТК. 

1.1.2 Според начина на набирана на данните 

 Геодезическите източници за съставяне на карти представляват резултати от преки 

измервания на местността чрез геодезически методи. Като се използва държавната и местни 

геодезически опорни мрежи, чрез геодезически инструменти се определят координатите на 

определен брой точки по контурите на обектите от местността. Обикновено това е са най-

точният източник на картографска информация, но и най-скъпият и трудоемък.  

 Фотограметричните източници са резултати от измервания, получени земни, 

въздушни или космически снимки на земната повърхност. Тези снимки се поставят на 

фотограметрични апарати, от които се извлича информация за обектите от местността. 

Методът е бърз и евтин, особено за картиране на по-големи райони, но изисква използване 

на по-скъпа апаратура.  

                                                 
1 В Ръководството за създаване и обновяване на СТК и ДТК се разглеждат само основни и спомагателни 

източници, като последните всъщност се използват като допълнителни източници за създаване на т.к.. 
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 Картографските източници представляват карти, планове или схеми на 

картографираната територия. Обикновено те са в по-едър мащаб от този на създаваната 

карта. Това е най-бързият и евтин начин за създаване на карти, стига да се намерят 

достатъчно актуални и точни данни.  

 Текстовите източници представляват списъци или таблици с характеристики на 

обектите, описания на техния вид и особености. Те се използват за набавяне на описателната 

информация при съставяне на картите. Могат да бъдат допълнителни или спомагателни, но 

не и основни източници. 

1.1.3 Според начина на съхранение на данните 

По този показател източниците се разделят на цифрови и традиционни, върху хартия. 

Тъй като съществуват методи за преобразуване на традиционните източници в цифрови и 

обратно, тази класификация е донякъде условна.  

 Цифровите източници се съхраняват в компютърни файлове. Позволяват по-

прецизна обработка и трансформации на изображението без загуба на качество. 

 Традиционните източници за създаване на топографски карти са изчертани или 

отпечатани върху хартия или най-често върху недеформируема материя.  

1.2 Геодезически източници за създаване на топографски карти 

Геодезическите методи за набиране на топографска информация се използват 

предимно в едромащабното картографиране и при създаването на планове. При изработване 

на топографски карти в средни мащаби тяхното приложение е по-ограничено, а при дребно 

мащабните карти те не се използват. 

1.2.1 Геодезическа основа за извършване на заснемане 

За извършване на заснемането се използва мрежа от стабилизирани и сигнализирани 

на местността опорни геодезически точки, чиито координати са определени с висока 

точност. Те трябва да са равномерно разположени в рамките на картния лист. Гъстотата им 

не трябва да бъда по-малка от четири до шест точки за картен лист в мащаб 1 : 10 000 и една 

- две точки в М 1 : 5 000.  

1.2.2 Геодезически методи набиране на данни 

При геодезическо заснемане обикновено се използва тахиметричният метод. В 

основата му определянето пряко на местността на полярни координати (посока и разстояние) 

на характерни точки от ситуацията и по структурните линии на терена. Съвременните 

геодезически инструменти позволяват разстоянието да се измерва с електронен далекомер с 

точност до милиметри, ъглите да се отчитат по хоризонталния и по вертикалния кръг на 

инструмента с точност от 0.001g. От полярните координати се изчисляват правоъгълни 

координати. По време на заснемането се водят ръчни скици, на които окомерно се нанасят 

координираните точки с техните поредни номера. За целта могат да се използват и стари 

карти, дори и в по-дребни мащаби. Координатите се нанасят върху топографски оригинал и 

се свързват съгласно означенията в ръчната скица (кроки). 

1.3 Фотограметрични методи набиране на данни 

В основата на фотограметричните методи е фотографско заснемане на местността, 

създаване на фотограметричен модел за района на снимката и извличане на данни за 

местността от този модел (картиране). 

Тъй като фотограметричните методи са бързи и икономични, но изискват скъпа 

апаратура, те са особено подходящи за заснемане на големи по размер територии. Ето защо 

те са основният източник на графична информация при създаване на топографските карти в 

средни мащаби. Приложението им при едромащабното картографиране зависи от големината 
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на  района, за който се създава карта. Когато се картографират по-големи площи, се използва 

фотограметричния метод. 

В зависимост от местоположението на камерата по време на снимката се различава 

земни снимки (когато камерата е на Земята); въздушни снимки (когато камерата се намира 

на борда на самолет или дрон) и космически снимки (когато са направени от изкуствен 

спътник на Земята). В последните години особено популярни станаха безпилотните 

летателни апарати (дронове) в монтирана върху тях камера. Въпреки по-ниската точност, 

която постигат и силната си зависимост от атмосферните условия, поради значително по-

ниската си цена и факта, че не изискват летище за изстрелване, те добиват все по-голяма 

популярност.  

Днес, за създаване на топографски карти, се използва предимно метода на въздушна 

фотограметрия. За създаване на топографски оригинал по този метод се преминава през 

следните етапи:  

1.3.1 Заснемане 

Извършва се от самолети, летящи на около 800 m или от дронове (50 до 300 метра). 

Мащабът на снимките е различен, в зависимост от височината на летене. Използват се 

цифрови апарати с малки геометрични изкривявания на обектива. При летене със самолет, за 

ЕТК мащабите на снимките са от 1: 4 000 до 1 : 20 000, в зависимост от наклона на терена 

(колкото е по-голям наклонът, толкова по-дребен мащаб се използва) и от фокусното 

разстояние на камерата. За изработване на средно мащабни карти се използват снимки в 

мащаб около 1 : 18 000. Мащабът на снимките е приблизителен, защото заради разликата в 

отдалечението от камерата, по-високите места от терена се заснемат в по-едър мащаб, а по-

ниските – в по-дребен. 

Заснемането се извършва в 

безоблачни дни, като се предпочитат 

периодите след окапването на листата на 

дърветата, когато няма снежна покривка. 

Заснемането се извършва по 

ивици, чрез застъпване между снимките 

най-малко 60%. Между отделните ивици 

застъпването е около 30% (фиг. 4.1). 

Всеки две последователни снимки в 

ивицата образуват стереодвойка. 

Картирането се извършва в частта от 

стереодвойката, която е изобразена и върху двете снимки. При заснемане с дронове се 

практикува кръстосано летене (територията се облита два пъти, като ивиците са в две 

взаимно перпендикулярни посоки). Причина за това е малката маса на дроновете, която не 

позволява да се поддържа стабилен курс при летене. 

1.3.2 Полско дешифриране на снимките 

За точното разпознаване на заснетото се извършва обхождане на местността, при 

което върху фотообраза разпознатите обекти се отбелязват чрез условни знаци. Нанасят се 

структурните линии на терена и характерните точки. Измерват се широчини на пътища, 

реки, канали, оврази; височините на дърветата в горите, на могили и почвени обриви; 

дълбочините на оврази, промойни и т.н. Уточняват се наименованията на обектите. Данните 

от дешифрирането се нанасят на фотосхема (мозайка от снимките, покриващи един картен 

лист). 

1.3.3 Опорна мрежа 

Привързването на снимките към координатната система на картата се извършва чрез 

опорни геодезически точки. За всяка стереодвойка са необходими 4-5 опорни точки, 

разположени близко до върховете на застъпената част (петата точка се избира в центъра на 
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Фиг. 4.1 Схема на аерофотозаснемане 
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застъпената част). Образите на опорните точки трябва точно и еднозначно да се определят и 

да се означат върху снимките. Затова опорните точки се маркират на терена2 преди 

заснемането. При едромащабно картографиране маркирането е задължително, защото се 

изисква по-висока точност, а при в средни мащаби е желателно, но обикновено не се 

извършва, защото е сравнително скъпо мероприятие.  

1.3.4 Фототриангулация 

Обикновено броят и разположението на геодезически определените опорни точки не е 

достатъчен за извършване на картиране. В такива случаи опорната мрежа се сгъстява по 

фотограметричен начин (извършва се фототриангулация). Избират се предварително 

маркирани или ясно видими и на двете снимки от стереодвойката точки и се определят 

техните координати. По-късно те се използват като опорни точки. 

1.3.5 Картиране 

Извличането на графични данни за местността чрез фотограметрични методи се 

нарича картиране. Най-напред се извършва ориентиране на двете снимки, образуващи 

стереодвойка, така, че фотограметристът (който вижда едната снимка с едното око, а другата 

- с другото око) да получи илюзия, че наблюдава местността от точката на заснемане. Това 

може да се извърши на механични картировъчни апарати или чрез компютърна система. И в 

двата случая операторът води по терена марка, която е получена при съвпадане на марките, 

които вижда с лявото и с дясното око. 
Ориентирането на стереодвойката в координатната система на картата се извършва 

чрез опорните точки. Извличането на графична информация може да стане аналогово (чрез 

свързване движението на марката по модела с чертожен уред който повтаря нейните 

движения върху топографския оригинал) или аналитично (определяне и записване 

координатите на  картираните точки). 

1.3.6 Оформяне на топографски оригинал 

Оформянето на картировъчния оригинал може да се извършва както по време на 

самото картиране, така и след това. Необходимо е да се направи сходка между данните, 

получени от отделните стереодвойки, да се затворят контурите, да се извърши проверка на 

картирането. За да стане топографски оригинал, картировъчния се допълва с данните от 

полското дешифриране. Оформят се условните знаци и надписи.  

1.4 Картографски източници (к.и.) 

Картографските източници представляват графични материали, от които се извличат 

данни за местоположението, вида и характеристиките на обектите. К.и. могат да се използват 

като основен материал за създаване на карти, така и като допълнителен източник на 

информация при геодезическите и фотограметричните методи. 

К.и. са основен източник на  информация за топографските карти в мащаби от 1: 50 

000 до 1: 500 000 и за обзорно топографски карти. Предимствата при създаването на карти по 

картографски източници са бързината и икономичността на метода. Той не изисква скъпа 

апаратура за измерване или картиране. Извършва се изцяло в кабинетни условия. Основен 

недостатък е необходимостта да се намерят актуални и точни картографски материали на 

картографирания район в по-едри мащаби.  

1.4.1 Видове картографски източници на данни 

 Карти на района в по-едър мащаб. Използват се за основен картографски източник, 

когато са актуални. Ако са стари, се използват като допълнителен източник при създаване на 

карти по геодезически и фотограметрични данни. От тях се вземат преди всичко 

характеристики и наименования на топографските обекти.  

                                                 
2 При маркирането, върху точките се поставят ясно видими на снимката марки или около тях се нанася боя. 
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 Схеми на опорната мрежа, които се използват за определяне местоположението, 

номера и класа на геодезическите опорни точки. 

 Тематични карти. Служат за получаване на допълнителна информация. Основно 

се използват морски карти на районите от крайбрежието; горски карти за определяне на 

границите на горските отдели и вида на горите; карти от селскостопанския кадастър 

(планове за земеразделяне); хидроложки и хидротехнически карти за определяне  скоростта 

на водите и вида на съоръженията и т.н. 

 Карти и планове на населените места. При ЕТК те могат да се използват като 

спомагателен източник на информация (по тях да се оформи територията на населеното 

място). При картите в М 1: 25 000 се използват за определяне на главните улици и типа на 

застрояването на населените места. 

1.4.2 Анализ на картографските източници 

Основен проблем при набирането на топографска информация от к.и. е изборът на 

източниците. За да могат да се използват, к.и. трябва да отговарят на определени изисквания. 

Ето защо, преди да се използва дадена карта за източник на картографска информация, 

трябва да се анализират нейните качества. Основните компоненти, които се отчитат са: 

математическа основа; точност, подробност и актуалност на съдържанието; качество 

на оформянето и печата, както и оценка на деформациите на носителя. 
Топографските карти в мащаби по-дребни от 1: 25 000 се създават от четири картни 

листа в предходния мащаб от основния мащабен ред, които обхващат същата територия.  

Изработването им се прави непосредствено след завършване на картите в по-едрия мащаб. В 

тези случаи не се извършва анализ на източниците, защото мащабът им е два пъти по-едър, 

използват се актуални материали, които по начина на създаването си отговарят на 

изискванията за създаване на карти в по-дребни мащаби. 

1.4.3 Генерализация на съдържанието 

При съставяне на по-дребномащабни карти от карти в по-едри мащаби се намалява 

площта, върху която се изобразяват обектите. Например, когато от карта в М 1: 25 000 се 

създава карта в М 1 : 50 000, площта на която се изобразява 1 km2 от местността се намалява 

4 пъти. Тогава не е възможно върху създаваната карта да се оформят всички обекти и техни 

характеристики от картографския източник. Затова се извършва процес на генерализация на 

съдържанието, който включва подбор и обобщение на обекти и абстрахиране от техни 

характеристики. Подборът на обектите се изразява в намаляване на техния брой, като се 

избират най-важните и съществените от тях. Група обекти могат да бъдат обединени в един 

обект от по-висок клас и да се изобразят с обобщен условен знак. Намалява се броя на 

изобразяваните на картата характеристики на обектите. Втора причина за извършване на 

генерализация е невъзможността да се покажат на картата малки извивки по контурите на 

обектите както и обекти с малки площи. Извивките се обобщават или изглаждат, а площните 

обекти се заменят с немащабни условни знаци. 

1.5 Текстови източници на информация 

 За събиране на описателните данни се използват преди всичко официални документи 

и материали. 

 Каталози за геодезическите точки. Геодезическите точки се изобразяват на 

картите не по данните от геодезическите, фотограметрични и картографски източници, а по 

координати от каталозите. Те се съхраняват и се получават от Геокартфонд. 

 Справочници за териториално - административното деление на Р. България. От 

тях се получават данни за наименованията на населените места, за административното им 

значение и за границите на административните единици. 

 Ведомствени справочници. Използват се справочници на Български държавни 

железници (за уточняване наименованията  и вида на спирки и гари), Воден транспорт 
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(водни пристанища и съоръжения), Държавна агенция “Пътища” (за вида и означенията на 

шосейната мрежа), БТК, Електроразпределение и т.н. 

 Списъци за транскрипция на географските имена. Когато се създават 

топографски карти на гранични райони или на чужди територии, наименованията на 

географските обекти задължително се сверяват с тези списъци. 

2. Редактиране и съставяне на топографските карти 
Създаването на топографски карти е продължителен процес, който включва следните 

етапи: 

 Редактиране на картите, при което се установяват: технологията на изработване, 

източниците на данни, конкретизират се общите правила за съставяне на картите и се 

ръководи цялостния процес на създаване на картите. 

 Съставяне - подбират се и се разполагат в полето на картата онези обекти и техни 

характеристики, които ще бъдат изобразени на картите. 

 Оформяне и подготовка за издаване - изработване на необходимите картографски 

оригинали за създаване на печатни форми. 

 Печат на тиража на картите. 

2.1 Редакционни работи 

Редакционните работи имат за цел да осигурят високо качество на топографските 

карти, така че те да отговарят на изискванията на точност, пълнота и актуалност на 

съдържанието и съответствие на приетата знакова система. Редактирането не е еднократен 

процес, а включва: 1) Редакционно-подготвителни работи; 2) Редактиране в процеса на 

съставяне, подготовката за издаване и при издаване на картите; 3) Проверка и приемане на 

работата по всеки етап от създаването на картата. 

Всяка карта има един или няколко редактори, на които възлагат тези задължения. 

Това са специалисти с висока компетентност и опит.  

2.1.1 Редакционно-подготвителни работи 

Събиране на изходните данни 

Първото задължение на редактора на картата е да събере наличната информация за 

картографирания район. Освен основните източници: топографски оригинали (от 

геодезическо заснемане или от фотограметрично картиране) или съществуващи 

топографски карти в по-едри мащаби, той трябва да осигури: 

 Координати на опорните точки в картографирания район; 

 Топографски планове и карти на населените места, попадащи в района; 

 Тематични карти на района (геоложки, горски, морски навигационни карти, 

кадастрални карти и други); 

 Материали от други заснемания на района, както и стари топографски карти; 

 Сведения за състоянието и номерацията на пътищата, водоснабдителните мрежи, 

административното значение и броя на жителите на населените места и други статистически 

данни; 

 Данни за наименованията на топографските обекти от официални източници. 

Изучаване на картографирания район и на изходните материали 

Изучаването на района, който се картографира, се извършва по картографските 

източници, съществуващи топографски и тематични карти, географски описания, както и по 

други графични и справочни материали с цел редакторът да се запознае с местността; да 

получи данни необходими за подготовката на указанията за съставяне на картния лист, за 

извършване на подбор на обектите и за избор на технология за изработване на листа.  
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Изучаването на изходните материали се извършва чрез сравнение на източника с 

други графични и текстови материали, дежурни карти, справки в различни ведомства и 

организации, с цел да се установи тяхната пригодност за използването им в процеса на 

съставяне на новата карта. Прави се избор на основните, допълнителните и спомагателните 

източници за съставяне на картите. За всеки картографски източник се установява: 

 Каква част от района на новата карта покрива източника; 

 Съответства ли математическата основа и проекцията на източника на тази на 

създаваната карта;  

 Отговаря ли съдържанието на източника на изискванията към създаваната карта по 

отношение на точност, съвременност, пълнота на съдържанието, класификация на 

елементите от местността; 

 Съдържа ли източника необходимите количествени и качествени характеристики за 

създаване на картата; 

 Правилно ли са предадени собствените наименования на местните обекти;  

Особено внимание се отделя на източника, който ще бъде използван като основен. 

Изследването му се извършва поотделно за всеки елемент от съдържанието. Ако за някой 

елемент се установи, че не съответства на изискванията за точност, пълнота или актуалност, 

се подбират спомагателни материали, чрез които да се коригират пропуските в основния 

източник. От допълнителните и спомагателните източници се анализират само онези райони 

или елементи от съдържанието, които ще бъдат използвани.  

Изработване на редакционни материали 

Редакционните документи за изработване на топографските карти са следните: 

Редакционни указания, Редакционно - технически указания, Образци на картни листове и  

Образци на съставителските оригинали. 

 Редакционните и редакционно-техническите указания за съставяне и за 

подготовка на картата за издаване уточняват за конкретната карта основните положения от 

общите инструкции и ръководства за създаване на топографски карти. Те уточняват 

технологията за съставяне и оформяне на картата, начина на използване на източниците, 

особеностите при изобразяване на отделните елементи на съдържанието и т.н. 

 Схема на разположението на картографските източници в картографирания 

район и указания за картните листа, с които трябва да се направят сходки. 

 Схеми на отделни елементи от съдържанието (например, схема на плавателните 

канали, схема за разполагане на надписите за собствени наименования на обекти с голяма 

дължина и др.). 

 Образци за съставяне. За един или няколко характерни участъци от картата 

редакторът извършва съставяне и показва как следва да се подбират обектите, от кои 

източници да се вземат, как да се оформят върху картата и т.н. Ако за съседен район, 

подобен на картографирания вече е изработена топографска карта в същия мащаб, образци 

могат да не се правят, а да се приложат готовите карти. 

Подготовка на изпълнителите за създаване на картата 

Редакторът запознава съставителите с особеностите на картографирания район и 

наличните източници за съставяне, разяснява технологията за съставяне на картата и 

основните положения от редакционно-техническите указания. 

2.1.2 Редактиране в процеса на създаване на картите 

Редактирането в процеса на съставяне е насочено към осигуряване на точно и 

висококачествено възпроизвеждане на оригиналите, в съответствие с изискванията на 

инструкциите и ръководствата за създаване на топографски карти. То включва консултации 

на съставителите в процеса на съставяне и проверка на изработените картографски 

оригинали за спазване на общите и специфичните изисквания към тях. 
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Ако  в процеса на изработване на картографските оригинали постъпят нови материали 

и данни за картографирания район, редакторът преценява дали те да се използват при 

съставяне на картите.  

2.1.3 Проверка и приемане на завършената продукция 

След завършване на всеки картографски оригинал, той се проверява за грешки и 

неточности. Проверката може да се извършва от редактора на картата, но може с тази задача 

да са натоварени картографи с по-голям опит (коректори).  

2.2 Съставителски работи 

Съставителските работи се извършват от съставител, който на основата на събраните 

от редактора данни и неговите указания създава съставителския оригинал на бъдещата карта. 

2.2.1 Съставителски оригинал 

Целта на съставителските работи е да се изработи макет на бъдещата карта 

(съставителски оригинал), който съдържа обектите, които ще бъдат изобразени на картата, 

оформени в приетата знакова система. В зависимост от избраната технология за изработване 

на картата се предявяват различни изисквания към съставителския оригинал. 

Съставителският оригинал съдържа всички обекти, които ще съдържа бъдещата 

карта и техните характеристики. Оформен е в знаковата система на топографските 

карти. Той се изработва в мащаба на бъдещата карта, макар, че инструкциите позволяват 

да се изработва и в по-едър мащаб. Условните знаци, шрифтовете на надписите и 

наименованията трябва да съответстват на установените в ръководните документи по 

големина и вид.  

Всички елементи на съдържанието се оформят на оригиналите с максимална точност 

и яснота. Не се допуска пресичане и припокриване на знаци; между крайните им точки 

трябва да има разстояние поне 0.3 mm. 

Съставителският оригинал се изработва във фотогенични цветове (цветове, които се 

възпроизвеждат добре при фотографиране), защото от него се получават издателските 

оригинали чрез фотографски методи. Инструкциите допускат на съставителските оригинали 

да се използват и други цветове, когато съдържанието на картите е твърде голямо. Това се 

прави за да се различават по-добре отделните елементи на съдържанието.  

На съставителския оригинал не се изобразяват фоновите елементи от съдържанието. 

Тези елементи се оформят отделно върху литографски макет. Ако знаковата система 

налага, могат да се използват фонови елементи, но те се оформят чрез слабо възпроизводими 

цветове. Това става, когато знаци за различни обекти се различават само по фоновото си 

оцветяване (например, различни видове квартали на СТК и ДТК). 

При създаване на ЕТК основен източник на информация са топографските оригинали, 

създадени по геодезически или фотограметрични методи. Те са в мащаба и проекцията на 

създаваната карта и не се налага да се извършва подбор и обобщение на съдържанието им. 

Затова вместо съставителски оригинал се изработва съставителски лист. Той съдържа 

всички елементи на съдържанието, без хоризонталите. Оформен е  според изискванията на 

знаковата система на ЕТК. По-долу ще се говори общо за съставителски оригинали. 

2.2.2 Основни способи за съставяне на картите 

В зависимост от вида на картографирания район, от вида и съдържанието на 

източниците и от наличните технически възможности се избора най-бързия и икономичен 

начин за съставяне, които гарантира получаване на съставителски оригинали с висока 

точност и графично качество. 

Топографски карти могат да се съставят както в цифрова среда, така и ръчно. 
Ръчни методи за съставяне 

За основа на тези методи служи така нареченото синьо копие. То представлява копие 

на основния източник за създаване на топографската карта,изработено в син цвят. Върху него 
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се изчертават с тушове или се гравират само онези елементи от съдържанието на източника, 

които ще се изобразяват на създаваната карта. Следва фотографиране на синьото копие, при 

което синият цвят, поради това, че не е фотогеничен не се отличава, а новото копие съдържа 

само изчертаните или гравирани елементи. Използват се три основни способа: 

 Разчленено съставяне на елементите от съдържанието на отделни сини 

копия. Това е най-често използвания способ за съставяне на топографските карти. При ЕТК се 

създават два оригинала: на първият се оформя релефа, а на втория се съставят  ситуационните 

елементи. При средно и дребно мащабните карти обикновено се изработват  три 

съставителски оригинала, като на всеки от тях се изобразяват обекти, чиито знаци се оформят 

на картите с еднакъв цвят: на първото синьо копие се оформят обектите, които се изобразяват 

на картите в черен цвят, на второто - обектите в син цвят, а на третото - в кафяв цвят. В 

зависимост от сложността на оригиналите може да изработят повече или по-малко  

съставителски оригинали. Обектите върху всеки от съставителските оригинали се изобразяват 

в съответните цветове (хидрографските обекти са в син цвят).; 

 Съставяне на всички елементи на съдържанието върху едно синьо копие. При 

изработване на по-леки листове, които съдържат по-малко топографски обекти, както и когато 

се използват разнородни и трудни за използване източници, всички елементи от 

съдържанието се съставят на едно синьо копие. Този метод е по-евтин и бърз, но изисква по-

старателна работа от съставителите; 

 Съставяне и едновременно гравиране (изчертаване) на издателските 

оригинали. Когато източниците на данни не изискват значителна генерализация и по 

съдържание са много близки до създаваната карта, те направо се откопирват на основите за 

гравиране (изчертаване) на издателските оригинали. Едновременно с процеса на съставяне се 

извършва и оформяне на знаците върху издателските оригинали. Обикновено релефът се  

оформя на един оригинал, а останалото съдържание на картите - на друг. При този метод 

всъщност не се създава съставителски оригинал 

В редакционно техническите указания редакторът описва кой метод да се използва 

при съставяне на съответната карта. Съставителските оригинали се оформят в мащаба на 

създаваната карта върху прозрачна недеформируема материя. 

Съставяне на топографски карти в цифрова среда 

Използването на компютърната техника за изработване на топографски карти има 

няколко преимущества:  

 Техническите дейности по изработването на карти се автоматизират, което води до 

облекчаване труда на картографите и до снижаване на цената на картите. 

 Повишава се качеството на картографските материали: първо, защото в процеса на 

цифрово създаване на карти не се внасят допълнителни грешки в изходните данни, второ, 

защото оригиналите се оформят по-прецизно и точно и трето, защото при съставянето могат 

да се направят няколко варианта на будещата карта и да се избере най-добрият от тях. 

 Създават се възможности за изработване на нови видове топографски произведения 

– електронни карти, цифрови модели и т.н. 

 При използване на цифрови топографските карти може да се извлича по-точна и по-

пълна информация за топографските обекти. Проектирането върху цифрови карти е много 

по-бързо, точно и удобно, в сравнение с ръчното чертане върху хартиени карти. 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 4: Създаване и обновяване на топографските карти                          стр. 44 

 Позволяват бързо и евтино обновяване и добавяне на тематична информация. 

Подмяната на всеки елемент от съдържанието на картата или добавяне на нов в цифров вид 

е лесно и бързо, не изисква подмяна на оригинали, 

фотографски процеси и т.н.  

Технологичната последователност при създаването 

на топографски карти в цифрова среда е показана на 

фиг. 4.2. При цифровите технологии наличните 

технически средства имат решаващо значение при 

избора на технология. Както в много други области 

и при създаването на топографски карти по-скъпите 

технически средства обикновено позволяват да се 

получи продукт с по-високи качества или да се 

снижи себестойността му и времето за изработване. 

По-долу ще разгледаме накратко всеки от етапите.  

 При набирането на цифрови данни се 

формират три типа информация: 

 Графични данни – всеки обект се описва с 

координати на една точка (за малки обекти) или с 

поредица от координати на дискретни точки по 

контура (за площни обекти или по оста (за линейни 

обекти)  

 Атрибутни данни – представляват 

характеристики на обектите, които от една страна 

ги отличават от всички останали (индивидуални 

характеристики), а от друга ги присвояват към 

определена група обекти със сходни качества 

(таксономични характеристики). 

 Служебни данни, служещи за описание на връзките между топографските обекти 

(пресечни точки, съседство, логическа свързаност и др.) и начина на съхранение на данните 

за тях (структура на информационния масив). 

Формализацията е процес на описание на данните чрез определен формален 

математически или логически език (в случая -  информационен език). Формалният език 

представлява изкуствен език, със строго описани азбука (набор от символи, чрез които се 

представят данните) и граматика (връзки между данните и методи за обработка на 

информацията). В рамките на процеса на математическа формализация се извършва: 

 Класификация и кодиране на данните. Всеки обект получава поне два кода – 

уникален идентификатор, чрез който той да бъде обособен сред останалите и  таксономичен 

код за принадлежност към група обекти. 

 Трансформиране на графичните данни в определена координатна система и 

проекция; 

 Описание на данните в определен файлов формат; 

 Топологично моделиране – описание на връзките между обектите. 

Структурирането на данните е процес на свързване на графичната, текстовата и 

служебната информация за формално представените обекти в единна структура (база данни), 

която позволява тяхното търсене, извеждане, обработка и икономично съхранение. При 

структурирането на данните не се манипулира информацията за обектите, а се засяга само 

тяхната организация, файлова структура и местоположение върху устройството за 

съхранение на данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4.2 Основни етапи при създаване 
на т.к. чрез компютърни технологии 
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В резултат на формализацията и структурирането на информацията се получава 

топографска база данни, която може да се използва и за други приложения, освен създаване 

на топографски карти: географски анализи, изработване на тематични карти и др. 

Самото изработване на съставителския оригинал включва слените етапи: 

 Извличане от базата данни на необходимата информация за конкретния картен 

лист. Извършва се сечение на данните: а) по териториален признак, за да се получи само 

информацията за този лист; б) според изискванията на мащаба – в различните мащаби се 

изобразяват различни обекти; в) по тематика – в базата данни може да се съхранява и 

тематична информация, която не се изобразява на т.к. 

 Прилагане на знакова система за съответния мащаб. Графичните знаци за създаване 

на т.к. са предварително подготвени, защото знаковата система е стандартна. 

 Генерализация на данните. Извършва се подбор на обектите, според възможностите 

да бъдат изобразени в съответния мащаб; опростяват се извивките на много нагънатите 

контури; обединяване на обекти, които поотделно не могат да се изобразят на картата. 

 Оформяне на издателския оригинал. Макар че компютърните програми оформят 

автоматично знаковата система, много често се налага намесата на съставителя, за да се 

коригират някои грешки и неточности в оформянето на оригиналите: а) промяна 

местоположението на надписи, за да не припокриват знаци на обекти или други надписи; б) 

отместване на знаци, за да не се застъпват; в) коригиране на формата на знаците (замяна 

на участъци с неправилна форма с части от геометрични фигури или преувеличаване 

размера на обектите); г) замяна на площни обекти с линейни и немащабни – когато площите 

на обектите са твърде малки, за да се изобразят чрез възприетата знакова система, те се 

заменят с единична линия (например, за реки), линеен условен знак (например, за пътища) 

или немащабен знак (например, за сгради). 

2.2.3 Последователност при съставяне на топографските карти 

При съставяне на топографските карти се следва определена технологична 

последователност в реда на пренасяне върху съставителския оригинал на отделните 

елементи от съдържанието. Тази последователност се налага от няколко причини: 

 Съгласуване на елементите от съдържанието. Например, реките трябва да минават 

през най-заострената част на хоризонталите.  

 Логическа свързаност на обектите при генерализация. Ако един топографски обект 

при подбор се премахне от картата, то свързаните с него обекти също се елиминират от 

картата. Например, ако не се изобразяват отделни дворове или сгради извън населени места, 

то пътищата или пътеките, водещи към тях също не се изобразяват.  

 Отместване на обектите. Когато знаците на два и повече обекта се припокриват, 

някои от тях се преместват, а в краен случай се елиминира един или няколко от 

припокриващите се обекти. Последователността при съставяне на елементите на 

съдържанието съответства на реда на отместване на елементите.  

При съставяне съдържанието на топографските карти се спазва следната 

последователност: 

1. Математическа основа. Оформят се рамките на картните листове, координатните 

кръстове на ТП и километричните линии на останалите карти. 

2. Геодезическа опорна мрежа. Изобразяват се точките от опорната и работна 

геодезическа мрежа. При изработване на ЕТК опорната мрежа се изобразява в червен цвята, 

а на останалите карти - в черен. 

3. Хидрография и хидротехнически съоръжения. Съставянето започва от бреговата 

линия на водните басейни. След това се оформят реки, ручеи и канали, като по-големите се 

оформят преди по-малките. Обектите, които се изобразяват чрез немащабни условни знаци 

(кладенци, извори, резервоари и др.) се оформят последни. Съоръженията по хидрографските 
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обекти обикновено се оформят непосредствено след изобразяването на самия обект, но по 

решение на съставителя могат да се оформят последни. 

4. Населени места. Съставянето започва с уточняване на границите на населените 

места, след това се оформят основните пътни артерии в тях. След изобразяване на всички 

улици и квартали оформят вътрешно кварталните пространства. Сгради и дворове извън 

населените места се оформят последни. При изработване на ЕТК се допуска на 

съставителските листове да се изобразят само контурите на населените места. 

5. Промишленост. Промишлените обекти в населените места се изобразяват 

едновременно с оформянето на селищата. В извънселищните територии се оформят най-

напред площните обекти (заводи, складови бази и др.), след това се изобразяват различните 

видове проводи (електропроводи, петролопроводи, телефонни и телеграфни линии и т.н.), а 

накрая се поставят знаците на немащабните обекти (сондажни кули, радиорелейни станции, 

входове на шахти и др.). 

6. Транспортни съоръжения. Най-напред се оформят ж.п. линиите и съоръженията 

към тях. Пътищата се изобразяват, като се започва с автомагистралите, преминава се през 

пътищата от републиканската пътна мрежа (I, II, III и IV клас) и ведомствените пътища, 

после се оформят подобрените полски и горски пътища, а накрая - обикновените земни 

пътища и пътеките. След изобразяване на линейните обекти се оформят и съоръженията по 

тях. 

7. Релеф. На СТК и ДТК най-напред се оформят условните знаци, които прекъсват 

хоризонталите (оврази, сипеи, свлачища и др.), след това се изобразяват хоризонталите и 

надписите към тях, останалите условни знаци, а последни се оформят котите. На ЕТК се 

изобразяват само участъци с неясни очертания на хоризонталите, немащабни знаци (само 

тези, които на картите се оформят с черен цвят) и коти, като това се извършва след 

съставянето на растителната покривка и почви.  

8. Растителна покривка и почви. Оформят се границите на растителната покривка. 

След това се изобразяват ивици растителност, а  отделни дървета и храсти се оформят 

последни.  

9. Граници и огради. Изчертават се според значението си – най-напред държавните 

граници, а последни се оформят границите на резервати и защитени територии и различните 

видове огради. 

10. Извънрамково оформление. Оформят се в черен цвят всички текстове и схеми 

(мащаб, номенклатура, съседни листове и др.).  

Последователността при съставяне на елементите от съдържанието на топографските 

карти може да бъде променена, в зависимост от характера на картографирания район. 

Например, в гористи райони е допустимо след оформяне на математическата основа и  

опорната геодезическа мрежа да се пристъпи към съставяне на границите на растителната 

покривка. Надписите, които по правило се оформят непосредствено след съставянето на 

обектите за които се отнасят, могат да се оформят след  съставяне на цялото съдържание на 

картите, ако съдържанието на картата е твърде голямо и има опасност надписите да 

припокрият други обекти. 

2.2.4 Съгласуване (схождане) на съдържанието  

Съставителските оригинали (листове) след съставянето се съгласуват (схождат) със 

оригиналите на съседните листове. Целта на схождането на съседни картни листа е обектите, 

излизащи от единия картен лист и преминаващи в другия да се съгласуват по отношение на: 

 Наличие на обектите - не се допуска обекти, излизащи извън проверявания лист да 

са елиминирани в съседните или обекти изобразени в съседни листа да липсват в 

проверявания. 

 Местоположение - мястото на излизане на обекта от единия лист трябва да съвпада 

с мястото на влизане в другия. Когато се установят различия в местоположението на 

обектите, те се отстраняват на всеки от листата - по ½ от несъответствията. При грешки по-
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големи от 1 mm в положението на ясно изразени контури (пътища, улици, брегова линия и 

др.), 2 mm в положението на други контури и на структурните линии на релефа и 1/3 от 

заложението между основните хоризонтали се изясняват причините за грешките. След това 

те се отстраняват на листа, в който са възникнали. Ако съседния на създавания лист е вече 

издаден, то грешките се отстраняват само на създавания лист. 

 Класификация - обектите в двата листа трябва да бъдат от един и същи вид 

(например, клас на пътя).  

 Характеристики и наименования - проверяват се цифровите характеристики, 

посоките на водните течения, котите за нивото на водата, начина на изписване на 

географските имена, размерите на шрифтовете в съседните листове. 

 Оформяне – за един и същ обект в двата листа обектите трябва да са използвани 

еднакви знаци (неправилно е река, оформена с двата си бряга в единия лист да продължава с 

една линия в другия). 

Когато едновременно се изработват няколко съседни листа, всеки лист се съгласува 

при изработването му само по южната и източната рамка. Съгласуването по северната и 

източната рамка се извършва при изработване на съседните листа. 

2.3 Подготовка на картите за издаване 

В процеса на подготовката на СТК и ДТК за издаване се изработват издателските 

оригинали на картите, които са основа за изработване на печатните форми. Издателските 

оригинали съдържат цялата информация, която ще се отпечата на създаваната карта. При 

издаване на топографските карти се използват три вида издателски оригинали: 

 Щрихови - съдържат линии, контури и немащабни знаци. 

 Шрифтови - съдържат надписите за наименования и характеристики на обектите. 

 Фонови - съдържат фоновите елементи (плътни и в растер) за водните басейни, 

горите, кварталите на населените места и др. ЕТК нямат фонови елементи, затова при тях не 

се изработват фонови издателски оригинали. 

За всеки цвят, в който се отпечатва картата се изработва по един щрихов, шрифтов и 

фонов оригинал. При по-малко натоварени на съдържание картни листа надписите могат да 

се оформят върху щриховите оригинали. Това се прави най-често при ЕТК. 

Всички издателски оригинали се изработват в черен цвят, независимо в какъв цвят ще 

се отпечатват знаците, надписите и фоновите елементи, оформени на тях. Основите, върху 

които се създават оригиналите са недеформируеми. На оригиналите, които не съдържат 

изображение на рамките на картния лист се оформят ъглите на вътрешната рамка на листа. 

Това прави, за да могат да се налагат листата един върху друг, независимо, че за тази цел 

оригиналите се перфорират.  

ЕТК и ТП се изработват в цифров вид и се разпечатват при необходимост на цифрови 

печатащи устройства (плотери). Поради това не се налага да се извършва подготовка на 

картните листа за печат. 

2.4 Печат на тиража на картите 

Тиражът на СТК и ДТК се отпечатва на офсетови печатарски машини. За целта се 

изработват печатни форми. Съвременните печатни форми са изработени на алуминиева 

основа с фабрично положен фоточувствителен слой. Пренасянето на съдържанието на 

издателските оригинали върху тях се извършва чрез контактно копиране.  

При изработване на средно и дребно мащабни карти преди създаване на печатните 

форми се изработват растери на фоновите оригинали  за светлозелен цвят, след което на 

печатните форми се копират последователно фоновите оригинали за зелен и за светлозелен 

цвят. Аналогично, чрез растер, се получава и светлосиният цвят, който се отпечатва с 

формата за син цвят. 
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3. Стареене на топографските карти 

Външният вид на местността непрекъснато се променя, предимно под въздействието 

на човека. Затова съдържанието на топографските карти с течение на годините, изминали от 

тяхното създаване, постепенно остарява и не отговаря на реалността. Вместо да се създава 

нова топографска карта икономически е по-изгодно съдържанието на старата да се попълни 

и актуализира. Процесът на привеждане на съдържанието на съществуващи карти в 

съответствие със съвременното състояние на изобразената на тях местност се нарича 

обновяване на картите. Други причини за извършване на обновяване са привеждане на 

картите в съответствие с други изисквания, математическа основа или знакова система. 

Според Закона за геодезията и картографията (чл. 14, ал. 1, т. 4), топографските карти 

„се обновяват периодично в срок не по-дълъг от 7 години“. ЕТК се обновяват, когато в 

картираната територия са настъпили „промени в ситуацията, надхвърлящи 10 на сто от 

общото съдържание“ (чл. 19 от Наредба за ЕТК). СТК и ДТК се обновяват през седем 

години, без да се изследва стареенето им (чл. 20 от Наредба за СТК и ДТК). 

Дори и току-що издадената карта не отговаря напълно на действителността, поради 

промени, настъпили след нейното изработване. Увеличаването на несъответствието на 

съдържанието на картите на действителността се нарича стареене.  

3.1 Фактори, от които зависи стареенето на картите:  

 Времето, изминало от създаването на картите, е главният фактор, който определя 

остаряването им. Колкото повече време минава толкова са повече промените на местността, 

който картата не отразява; 

 Мащабът на картите също има много голямо значение за стареенето им. По-

дребно мащабните карти изобразяват само по-големи обекти и с по-малко подробности 

отколкото едромащабните; 

 Елементите от съдържанието на картите стареят в различна степен. Най-

динамични са промените в населените места, инфраструктурата и в растителната покривка, а 

най-бавно се променя релефа;  

 Отделните райони от местността се променят с различни темпове. По-бързо се 

променят урбанизираните и по-гъсто населените територии, в сравнение с планинските и 

пустинни райони. 

3.2 Установяване на необходимостта от обновяване  

Върху копие на картата се отбелязват променените обекти (унищожени, новопоявили 

се и такива обекти, в които са настъпили изменения). Според тяхното количество и важност 

се взема решение за степента на стареене и за необходимостта от обновяване на картата. 

В много случаи необходимостта от обновяване на картите може да се определи 

визуално. В градовете и в районите на интензивна селскостопанска дейност промените са 

бързи и очевидни: строят се сгради и съоръжения, ландшафтът се променя от 

селскостопанската дейност. В тези случаи решението за необходимостта от обновяване се 

взема само в резултат от визуалния анализ на територията, без по-нататъшни изследвания. 

Когато измененията в даден картен лист не са толкова очевидни, определянето на 

степента на стареене може да се извърши по следния начин:  

Върху картния лист се избират един или няколко участъка с размери 6 х 6 cm. В 

рамките на тези участъци се извършва обновяване на основата на по-новите материали. След 

това върху участъците се налага квадратна палетка със страна 2 mm. Изброяват се 

квадратчетата, в които е извършвано обновяване. Степента на стареене (P) в проценти се 

определя по формулата: 

9

n
100*

N

n
P  [%], 
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където:  n е броят на квадратчетата в които е извършено обновяване; 

 N е общият брой на квадратчетата в района (при район 6 х 6 cm палетката със страна 

2 mm има 900 квадратчета).  

Когато са избрани няколко контролни участъка, се намира средноаритметичното от 

получените стойности за степента на стареене P. Ако по горната формула P > 30 - 35 

процента се приема, че картата се нуждае от обновяване. Тези стойности не са константни, а 

зависят от важността на променените обекти и интензивността на използване на района. 

Например, промените в границите на растителната покривка имат по-малко значение от 

промените в държавните и административните граници. 

Горните изчисления могат да се извършат и отделно за елементите на ситуацията, тъй 

като промените в тях имат различна тежест. Например, промените в растителността са по-

маловажни, отколкото промените в комуникациите. 

На практика, топографските карти в средни мащаби се обновяват редовно през 7 

години, независимо от тяхното стареене. За ЕТК в инструкциите са дадени следните 

препоръчителни периоди за обновяване: 4-5 години за карти на интензивни (гъсто населени) 

райони и 8-10 години за останалите райони. Поради икономическата ситуация в страната 

тези периоди не се спазват и в някои райони най-актуалните ЕТК са от преди 15-20 и повече 

години. Картите в М 1 : 2000 се създават само по специална поръчка и те не се обновяват 

периодично, а само при поискване от инвеститор. 

3.3 Материали, по които установява стареенето  

Степента на стареене на картите се установява чрез анализ на обема и характера на 

настъпилите промени в изобразената на тях територия. За тази цел се извършва сравнение с 

по-нови и по-актуални материали. Такива могат да бъдат: 

1.3.1 Космически снимки 

Най-евтини и актуални данни за местността могат да се получат от космически 

снимки. Обикновено космическите снимки са в по-дребни мащаби и с по-ниска точност от 

топографските карти, но позволяват по тях да се определят промените, настъпили в 

местността. Използват се след дешифриране (кабинетно или полско) и се мащабират и 

трансформират, за да съвпадне изображението им с това на изследваната карта. 

1.3.2 Аерофотоснимки (АФС) 

Използват се снимки, направени след създаване на картата. Тези материали също се  

нуждаят от дешифриране, мащабиране и трансформиране преди да бъдат използвани за 

установяване на степента на стареене на карти на същия район.  

1.3.3 Топографски или тематични карти 

Такива материали са, например, дежурни или кадастрални карти, върху които 

перманентно се нанасят промените в ситуационните обекти. Могат да се използват и други 

топографски карти, например, ЕТК при обновяване на картите с средни и дребни мащаби. 

1.3.4 Справочници и административни актове 

Използват се за установяване на промени в наименования на улици, населени места, 

промишлени обекти, както и в административното деление, в границите на защитените 

територии и резерватите и други. 

4. Проверка на точността на картите преди обновяване 

Когато обновяването на карти се прави по вече създадени карти, трябва да се установи 

тяхната годност. Затова, преди да се пристъпи км обновяване се проверява: 

 Методът на създаване на картата. Определят се методите за заснемане, 

ръководствата и инструкциите, по които картата е създадена;  
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 Математическа основа. Отговарят ли на изискванията проекцията, използвания 

елипсоид, координатната и височинната системи, както и сечението на релефа; 

 Точност на елементите на математическата основа. Определя се с колко са 

изместени при оформянето спрямо теоретичните им стойности координатните кръстове, 

километричните линии и рамките на картните листове; 

 Точност на заснемането на контурите на обектите. Прави се сравнение с по-нови 

и по-точни картографски материали. От тези материали се изработват копия върху 

прозрачна основа в мащаба на създаваната карта. Чрез налагане на копията върху картата се 

проверява точността на съдържанието.  

Топографската карта се смята 

за годна за обновяване, ако 

отклоненията в положението на 

контурите, спрямо тези на по-точния 

картографски материал, не 

надвишава 0.6 mm в мащаба на 

картата (1.0 mm за планински и 

високопланински райони). Във 

височинно отношение грешките не 

трябва да превишават посочените в табл. 4.1. Ако в резултат на анализа се установи, че 

картите не отговарят на изискванията за точност, те не се обновяват, а се пристъпва към 

създаване на нови карти на района. 

5. Обновяване на топографските карти  

Извършва обновяване на новите и променени елементи от ситуацията. Релефът не се 

картира, тъй като се променя бавно. Използва съществуващия картен оригинал, като се 

проверяват определен брой теренни точки, за да се контролира верността на хоризонталите. 

Ако разликите надвишават допустимите за съответния мащаб, се извършва цялостно 

обновяване на релефа. 

5.1 Обновяване на ЕТК 

5.1.1 Технически проект и подготвителни работи  

Обновяването започва с проучване на промените, настъпили на местността, след 

създаване на картните листа. За целта върху тиражни копия на картите се нанасят 

измененията и се определя стареенето и необходимостта от обновяване. Установява се кой е 

най-подходящият метод за обновяване на всеки конкретен картен лист.  

Въз основа на проучването се изготвя технически проект за обновяване и сметна 

документация. За всеки картен лист се дава следната информация: а) сведения за 

обновяваната карта: метод на създаване, тип на района, процент на стареене; б) методът, 

по който да се извърши обновяването: геодезически или фотограметричен; в) схеми на 

съществуващата опорна и работна геодезическа мрежа; г) инженерно-технически норми за 

извършване на предвидените работи; д) обемът на работата по обновяване на листа; е) 

необходимите специалисти и помощен персонал; ж) стойност на обновяването. 

При обновяване на картни листа по геодезически методи, подготовката включва 

изготвяне на копия от обновяваните листа на твърда подложка, които ще бъдат използвани в 

процеса на геодезическото заснемане. При фотограметрично обновяване, в процеса на 

подготовка се планира заснемането и осигуряването му с геодезически точки. 

Вид на района 
Мащаб на картата 

1:25 000 1:50 000 1:100 000 

 Равнинен 1.2 3.2 6.5 

 Хълмист 2.4 4.5 9.0 

 Планински 3.8 6.5 13.0 

 Високопланински 7.5 13.0 25.0 

Табл. 4.1 Пределно допустими несъвпадения във 
височините на обновяваните СТК [m] 
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5.1.2 Геодезически метод за обновяване 

Обновяването на ЕТК се извършва върху синьо копие на съществуващата карта, което 

служи за кроки. Най-напред се сгъстява (ако е необходимо) опорната и работна геодезическа 

мрежа в района, възстановяват се унищожените геодезически точки.  

Едновременно с геодезическата снимка на новопоявилите се и променени обекти от 

местността се проверяват и част от останалите обекти. По този начин се контролира 

съдържанието на старата карта и се отстраняват несъответствията. Всички наименования в 

рамките на картния лист се проверяват. В населени места се сверява класификацията на 

постройките. Проверява се вида на електропроводите и телефонните линии. Хидрографските 

обекти и съоръженията по тях се проверяват за изменения. Чрез контролни точки се сверява  

вярното изобразяване на хоризонталите. Заснемат се някои бързо променящи се релефни 

форми, като промойни, оврази, водопади и др. 

5.1.3 Фотограметрични методи за обновяване на ЕТК 

Обновяването на ЕТК може да се извърши чрез: а) стереокартиране и б) 

ортофототрансформиране. При първия метод, по актуални въздушни снимки се съставя 

мозайка, която да покрива района на обновяваната карта. Чрез сравнение на картата и 

мозайката се откриват нови, променени или унищожени обекти. След това се извършва 

стереокартиране по снимките, аналогично на това при създаване на картите, но само на 

новите и променените обекти. При втория метод снимките предварително се трансформират, 

за да се отстрани разликата във височината на летене на самолета, наклона на оста на 

фотоапарата, завъртането на снимките една спрямо друга и т.н. с цел изображението им 

геометрично да съвпада с това на обновяваната карта. От трансформираните снимки се 

изработва ортофотоплан, който да покрива територията на картния лист и обновяването се 

извършва по него.  

След като се обнови листа, се извършва полско дешифриране, при което на терена се 

проверяват географските наименования, характеристиките на обектите и се заснемат онези 

от тях, които не са оформени коректно. 

5.2 Обновяване на средно и дребно мащабни карти 

Картите в М 1 : 25 000 се обновяват по фотограметрични методи, чрез 

стереокартиране, останалите средно и дребно мащабни карти - по картографски методи, при 

използване за основа на картите в по-едри мащаби. Използват се две технологии за 

обновяване, според количеството на промените в обектите на местността спрямо 

съществуващите карти. Когато промените в съдържанието на картите не са по-големи от 30-

35%, се използва така наречената Комплексна технология за обновяване. При нея 

максимално се използват образите на всички непроменени обекти върху издателските 

оригинали и се оформят само новопоявилите се и променени обекти. По технологични 

съображения, при всяко обновяване се картират изцяло границите на растителните видове 

(изобразяват се с точкова линия на картите). При по-голям процент на изменение на 

съществуващата карта се използва Технология за обновяване с пълно прегравиране на 

съдържанието на оригиналите. 

При многократно обновяване на топографските карти постепенно се намалява тяхната 

точност, защото в процеса на съставяне се напасват отделни оригинали. Колкото и точно да 

се извършва този процес, получава се макар и малко разминаване между оригиналите. Ето 

защо, след неколкократни обновявания, топографските карти трябва да се съставят отново 

изцяло. Броят на обновяванията зависи от количеството на обновените елементи и от 

прецизността при извършване на технологичните процеси. Може да се установи чрез точни 

измервания по обновените карти и сравняване на резултатите от тях с измервания на 

местността. 
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Тема 5 

ФОРМИ И ЕЛЕМЕНТИ НА РЕЛЕФА 
 

Под понятието “релеф” се разбира съвкупността от всички повърхнини (изпъкналос-

ти, вдлъбнатини и равнини), които изграждат физическата земна повърхност.  Изучаването 

на релефа на Земята като цяло е невъзможно, поради неговата сложност и многообразие. За 

това се налага той да се разложи на съставните си части и те да бъдат изследвани както поот-

делно, така и техните съчетания.  

Приема се, че релефът на земната повърхност е съставен от обособени, многократно 

повтарящи се части, наречени форми на релефа (релефни форми). От своя страна, формите 

на релефа са съставени от елементи на релефа (елементарни повърхности, структурни линии 

и характерни точки). Съвкупности от закономерно повтарящи се релефни форми на големи 

 

възлова 
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водосливна 

дънна 

ЕЛЕМЕНТИ НА РЕЛЕФА 
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Фиг. 5.1 
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участъци от земната повърхност се наричат типове релеф. Основните типове релеф според 

външния вид и морфометричните характеристики на релефните форми са равнинен, хълмист 

и планински. (виж фиг. 5.1) 

1. Форми на релефа 

Релефните форми се различават по своя геоложки строеж, произход, външен вид, раз-

мери, стадий на развитие и др. Поради тяхното разнообразие, се налага те да бъдат класифи-

цирани и групирани. Така се облекчава изучаването им.  

Единна класификация на релефните форми не е създадена поради големия брой признаци за 

класификация, които се използват. Ние ще разгледаме класификацията на релефните форми 

по: 

 външен вид (морфографска класификация); 

 по произход (генетична класификация); 

 по размери (морфометрична класификация).  

1.1 Класификация на релефните форми по външен вид 

 По своя външен вид релефните форми могат да се разглеждат в няколко аспекта. Ако 

формата е заградена от всички страни от склонове, тя е затворена, например, връх, могила, 

яма. Когато поне от една страна на релефната форма не е заградена от елементарна повърх-

ност, тя е отворена, например, хребет, долина, промойна.  

 В зависимост от разчленението си, релефните форми се разделят на разчленени, сла-

боразчленени и неразчленени. Колкото са по нагънати склоновете на релефните форми, тол-

кова те са по-разчленени. Обикновено в равнинните местности формите са слаборазчленени 

или неразчленени, а в планинските области те по-често са разчленени. 

 Когато по склоновете на една релефна форма има други, по-малки форми или когато 

една форма е съставена от няколко други релефни форми, тя е сложна форма, в противен 

случай е проста. По-малките форми обикновено са прости, докато големите, особено ако са 

с по-наклонени склонове, са най-често сложни форми. 

 Според характерните особености на своя външен вид, формите най-често се разделят 

на положителни, отрицателни и равнинни.  

 1.1.1 Положителните релефни форми, наричани още изпъкнали, представляват въз-

вишения по земната повърхност. Основните от тях са (фиг. 5.2): 

 Могила - изпъкнала, затво-

рена, неразчленена релефна форма. 

Представлява самостоятелно ниско 

възвишение, с превишение до 20 

метра, разположено сред равнинен 

терен. Линията на основание е ясно 

изразена. Може да има изкуствен 

произход. На топографските карти се 

изобразява със затворени хоризонта-

ли, а когато има по-малки размери - 

с условен знак (показващ или не 

нейната форма). Често до знака, 

обозначаващ могилата, се надписва 

относителната височина. За изобра-

зяване на могили са въведени раз-

лични  

 Хълм - изпъкнала, затворена, 

самостоятелна, слаборазчленена 

 

Фиг. 5.2 Примери за изпъкнали форми 
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форма, с превишение от 20 до 200 m. Има заоблена форма и е разположена в равнинна  или 

хълмиста местност. Когато хълмът има издължена форма, той се нарича рид. Хълмовете се 

изобразяват със затворени хоризонтали, по-високите от които обгръщат по-ниските. 

 Плато - изпъкнала, затворена форма, обикновено разчленена. Има обширна зарав-

нена върхова повърхност, стръмни склонове и ясно изразена линия на основание. Изобразя-

ва се с хоризонтали, като за предаване на склоновете му понякога се използва знак за 

стръмен откос. 

 Хребет - изпъкнала, отворена, удължена форма, която може да има разчленени 

склонове. Хребетът е несамостоятелен и заедно с други релефни форми образуват по-голяма 

форма. При планинските хребети линията на основанието и вододелната линия са ясно изра-

зени. Изобразява се с отворени хоризонтали. 

 Връх - затворена, изпъкнала, обикновено разчленена, несамостоятелна форма. Вър-

ховете са част от някаква планинска система. Може да има значително превишение - над 

1000 метра. Когато е заострен, върхът се нарича пик, а когато е заоблен - купен или чал. 

 Планина - изпъкнала, разчленена, затворена форма, която има големи размери. Мо-

же да има превишение до няколко километра и площ от хиляди km2. Състои се от множество 

по-малки форми: върхове, хребети, долини, долове и други. 

1.1.2 Отрицателните релефни форми, наричани още вдлъбнати, представляват по-

нижения по земната повърхност. Най-голямо разпространение сред тях имат следните: 

 Котловина - вдлъбната, 

затворена форма, която от всички 

страни е заобиколена от възвише-

ния. Има стръмни склонове и за-

равнено дъно. Може да заема зна-

чителна площ - до стотици квад-

ратни километра. По склоновете и 

по дъното може да са разположени 

други положителни и отрицателни 

форми. Изобразява се с хоризонта-

ли, като склоновете могат да се 

оформят чрез знаци за стръмен от-

кос. 

 Падина - по външен вид 

прилича на котловината, но има 

по-малки размери и обикновено е 

проста релефна форма. 

 Яма - малка, затворена, 

вдлъбна-та форма, с площ до ня-

колко стотици кв. метра и относи-

телна височина до 10 - 20 m2. В 

зависимост от размерите си и ма-

щаба на картата, ямата се изобра-

зява със затворени хоризонтали 

или с условен знак. Посоката на 

наклона се указва с бергщрихи, за 

да се отличава от положителните 

форми. 

 Промойна (ровина) - вдлъбната, отворена, удължена форма. Размерите на промойна-

та са малки - дължина до няколко десетки метра, широчина 2-3 метра и дълбочина до 1-2 

Фиг. 5.3 Примери за вдлъбнати форми 
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метра. Има ясно изразена линия на прегъване и водосливна линия. Изобразява се с линеен 

условен знак, поради  малката си широчина. 

 Овраг - отворена, вдлъбната, удължена форма, която се различава от промойната 

главно по размерите си, които са по-големи - дължина 1-2 km, ширина - до няколко десетки 

метра и дълбочина - до 10 метра. Възможно е няколко оврага да се слеят и да образуват една 

сложна форма. Линията на прегъване на оврага се изобразява с условен знак за стръмен от-

кос, като в горния му край линиите се съединяват (фиг. 5.3). При по-голяма ширина на овра-

га, се показва релефа на дъното му с хоризонтали. 

 Дол - вдлъбната, отворена, удължена форма, с размери по-големи от тези на оврага. 

Склоновете на доловете са по-полегати от тези на оврага и за това се изобразяват с хоризон-

тали.  

 Долчина - вдлъбната, отворена, удължена форма. Склоновете са полегати, затреве-

ни, а структурните линии не са очертани ясно. Може да заема голяма площ, поради значи-

телната си дължина - до 1-2 километра, но дълбочината на долчината не надвишава 2-3 мет-

ра. Изобразява се със заоблени хоризонтали.  

 Долина - вдлъбната, удължена, отворена форма, по-често сложна, като по склонове-

те и по дъното са обособени редица по-малки форми. Размерите са от няколко десетки метра 

до хиляди километри дължина и до няколко километра ширина (има долини, които са широ-

ки стотици километри). Изобразява се с хоризонтали.  

 1.1.3 Равнинните (неутрални) релефни фор-

ми са заравнени и имат малък ъгъл на наклона. Към 

тях спадат (фиг. 5.4): 

 Седло - сложна релефна форма, получаваща 

се в краищата на съединяващи се хребети или върхове 

и отрицателни релефни форми (долове или долини). 

 Равнина - релефна форма, която е образувана 

от повърхност с малък наклон. Обикновено е сложна, 

като по нея са обособени редица по-малки релефни 

форми. Може да има много големи размери - хиляди km2. Изобразява се с хоризонтали, кои-

то имат голямо заложение. Често се използват допълнителни и спомагателни хоризонтали за 

предаване на формите с малко превишение и големи планови размери. 

1.2 Класификация на формите по произход 

 Релефните форми се образуват при въздействието на земните сили върху повърхност-

та на Земята. При формирането на всяка релефа форма, участие имат  различни сили. Една 

релефообразуващите сили има определящо значение за съвременния вид на релефната фор-

ма. Именно според релефообразуващата сила, която има най-голямо значение за образуване-

то на формите, класифицираме релефните форми като образувани от вътрешни или от външ-

ни земни сили. В зависимост от това, релефните 

форми се разделят на морфосклуптури и морфост-

руктури. 

 1.2.1 Морфоструктурите са образувани под 

действието на вътрешните земни сили, а съвремен-

ният им външен вид е оформен от външните земни 

сили. Те са със значителни размери и някои от тях 

заемат хиляди km2. Разглеждат се три основни вида 

морфоструктури: планински, котловинни, равнинни 

и морфоструктури на морските и океанските дъ-

на. 

Релефни форми, образувани от дейността на вът-

 
Фиг. 5.4 Неутрални форми 

 
Фиг. 5.5 Основни морфоструктури в 

България 
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решните земни сили: 

 тектонски форми, образувани от движенията на земната кора. В минали геоложки 

епохи са създадени най-големите релефни форми по повърхността на земята. Съвременните 

тектонски движения са бавни и имат по-малко значение за създаването и преобразуването на 

релефните форми. 

 вулканични форми, образувани от навлизането на магма в земната кора. Когато 

магмата излезе на повърхност под формата на лава и застине, формите се наричат ефузивни, 

а когато магмата застине в земната кора, образуват се интрузивни форми (плутонични тела).  

 земетръсни форми, образувани при внезапните трусове на земната кора, при които 

могат да се разрушат някои слабо споени скали или да се образуват пукнатини на повърх-

ността на Земята. 

 1.2.2 Морфосклуптурите са образувани в резултат от действието на външните земни 

сили и за това техните размери са по-малки. 

Въздействието на външните земни сили има три етапа: 

 разрушаване на съществуващи релефни форми (денудация); 

 преместване на разрушения материал в по-ниски места; 

 натрупване на разрушения материал в по-ниските места (акумулация). 

В зависимост от процеса, при който са създадени, релефните форми могат да бъдат 

денудационни или акумулационни. 

Според външната земна сила, извършила денудацията (разрушаването) релефните 

форми биват: 

 ерозионни, под действие на повърхностно течащите води; 

 карстови, под действие на подземно течащите води; 

 екзаркционни, образувани от действието на ледниците; 

 абразионни, образувани от дейността на водата в моретата и океаните; 

 еолични, образувани от дейността на вятъра и др.  

 форми от изветряне - физическо и химическо разрушаване на скалите, предизви-

кано от климатични фактори и от живите организми. 

1.3 Класификация на релефните форми по размери 

Релефните форми са твърде разнообразни по своите размери - от десетки сантиметри, 

до форми, заемащи хиляди km2. Възприета е следната класификация на формите според раз-

мерите им: 

 Планетарни форми. Това са повърхнините на континентите и дъната на океаните. 

Изобразяват се и на най-дребномащабните карти.  

 Най-големи форми (мегаформи). Такива са обширни планински земи (Тибет, Кор-

дилери), просторни равнини (Западно сибирска равнина), долините на най-големите реки 

(Амазонка, Мисисипи).  

 Големи форми (макроформи). Това са отделни планини (Стара планина), големи 

долини (Искър), равнини (Дунавска равнина), плата (Шуменско плато). Заеманите от тях 

площи им позволяват да се изобразяват на топографските карти в мащаб 1:1 000 000. 

 Средни форми (мезоформи). Такива са хълмове, големи оврази, тераси по склонове-

те на долините, наносни конуси и др. Заемат площ от стотици и хиляди m2 и се изобразяват на 

топографските карти в мащаби до 1 : 50 000. 

 Малки форми (микроформи). Заемат площ от десетки и стотици m2 и се изобразяват 

на топографските карти в мащаб до 1 : 25 000, като за някои от тях се използват условни зна-

ци. Такива форми са: могилите, промойните, овразите. 

 Много малки форми (наноформи) - лъки, коси, малки промойни, ями, които се 

изобразяват само на едромащабните топографски карти. Размерите им са до няколко десетки 

квадратни метра.  

 Най-малки форми, които имат размери до няколко квадратни метра и се изобразяват 

само на топографските планове. Само в отделни случаи, когато представляват ориентири или 
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дават представа за характера на релефа, те се изобразяват на топографските карти с условни 

знаци (отделно лежащи камъни, понори и др.). Когато значителна част от повърхността е зае-

та с такива форми, чрез условен знак се изобразява вида на повърхността, а не отделните 

форми (каменно море, сипей и др.). 

2. Елементи на релефа 

Ако се абстрахираме от дребните неравности по повърхността на релефа, ще открием, 

че по своя външен вид релефните форми приличат на определени геометрични тела - пира-

миди, конуси, призми и т.н. Подобно на геометричните тела, релефните форми са съставени 

от някакви повърхнини, линии и точки, които се наричат елементи на релефа. Всички ре-

лефни форми, въпреки тяхното разнообразие се състоят от малко на брой елементи, като все-

ки отделен елемент, има собствена уникална конфигурация и разположение в пространство-

то. 

Елементите на релефа са три групи: елементарни повърхнини, структурни линии и 

характерни точки.  

2.1 Елементарни повърхнини 

Всяка релефна форма е ограничена от повърхнини. В зависимост от това - каква част 

на формата заграждат, повърхнините биват: 

 върхови, които ограждат изпъкнали релефни форми отгоре. Когато върховата повър-

хнина е удължена, тя се нарича било, а когато билото е много тясно, се нарича гребен. 

 дънни, когато ограждат отдолу вдлъбнати релефни форми и образуват тяхното дъно. 

 склонове, когато ограждат релефните форми странично. Склонове имат и изпъкна-

лите и вдлъбнатите релефни форми. Ниските части на склоновете на изпъкналите форми се 

наричат поли. 

 В зависимост от ъгъла, който повърхнините на релефните форми сключват с повърх-

нината на геоида, те биват хоризонтални, наклонени и стръмни.  

 хоризонталните повърхнини сключват с повърхността на геоида много малък ъгъл 

- до 3. Те са най-често  дънни или върхови повърхнини.  

 наклонените повърхнини сключват с повърхността на геоида ъгъл от 3 до 12. То-

ва са най-често срещаните повърхнини. 

 стръмните повърхнини имат наклон над 12 и се срещат във високите планини. 

Според външният си вид, повърхнините могат да се разглеждат като: 

 повърхнини с равномерен наклон, във всяка точка на които ъгълът, който сключват 

с повърхността на геоида е приблизително еднакъв. Хоризонталите, изобразяващи тези по-

върхнини имат еднакво заложение;  

 изпъкнали повърхнини, при които ъгълът на наклона в по-ниските части е по-голям, 

отколкото в по-високите. При изобразяването им с хоризонтали, заложението се увеличава 

от по-ниските към по-високите части на склоновете; 

 вдлъбнати повърхнини, при които ъгълът на наклона в по- високите части е по-

голям, отколкото в по-ниските. При изобразяването им с хоризонтали заложението се уве-

личава от по-високите към по-ниските части на склоновете; 

 нагънати  (сложни) повърхнини, при които ъгълът на наклона се изменя неравно-

мерно в различните им части. Такива повърхнини понякога са изградени от последователно 

редуващи се хоризонтални и наклонени повърхности и в такъв случай се наричат терасо-

видни. 

2.2 Структурни линии 

 Всеки две съседни елементарни повърхнини се пресичат в една линия, която се нари-

ча структурна линия. Съвкупността от всички структурни линии образува скелет на релефа. 
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Този скелет описва теренните форми с известно приближение, тъй като при него реалните 

форми на склоновете се заместват с равнинни повърхнини, като по този начин се губят реди-

ца детайли по терена. Скелетът на релефа се използва за решаването на редица практически 

задачи, тъй като дава достатъчно добра представа за очертанията и размерите на теренните 

форми. 

 Според вида на пресичащите се повърхнини, разглеждаме следните типове структур-

ни линии: 

 Вододелна линия (вододел). Това е линията, образувана от пресичането на две по-

върхнини с противоположен наклон, които са част от изпъкнала релефна форма. В зависи-

мост от вида на формата, вододелната линия може да бъде по-ясно изразена (при планинс-

кия и особено при високопланинския релеф) или по-слабо изразена (при равнинния и хъл-

мистия релеф). Във всеки район от земната повърхност може да се определи един главен во-

додел, който обикновено минава по билата на най-високите хребети и върхове. Вододелите, 

започващи от главния, се наричат вододели от първа степен. Излизащите от тях се наричат 

вододели от втора степен и т.н. Вододелите от втора степен се наричат още ребра. 

 Водосливна линия (водослив). Образува се от пресичането на две повърхнини с про-

тивоположен наклон, които са част от вдлъбната релефна форма. Водосливите обикновено 

са по-ясно изразени на терена от вододелите. Поради това те се изобразяват с по-заострени 

хоризонтали в местата на пресичане на повърхнините. Подобно на вододелите, водосливите 

се разделят на главни, от първа, втора, трета и т.н. степен. Счита се, че водосливите от по-

ниска степен се “вливат”, т. е. завършват във водосливите от по-висока степен.  

 Линия на основание (подножна линия). Образува се от пресичането на две повърх-

нини с еднопосочен наклон, по-ниската от които е с по-малък наклон. Най-често от такава 

линия започва някаква изпъкнала релефна форма. При затворени форми (могила, хълм) ли-

нията на основанието е затворена, а при отворени форми (хребети) тя завършва там, където 

започва друг хребет. Обикновено линията на основанието е приблизително успоредна на хо-

ризонталите, но понякога ги пресича. 

 Линия на прегъване. Образува се от пресичането на две повърхнини с еднопосочен 

наклон, по-ниската от които е с по-голям наклон. Най-често от такава линия започва някаква 

вдлъбната релефна форма. Както и линията на основание, тя може да бъде по-ясно или по-

слабо изразена. Рядко линията на прегъване е затворена, тъй като вдлъбнатите релефни 

форми по-често са отворени. 

2.3 Характерни точки 

 Характерните точки на терена представляват местата на пресичане на структурните 

линии на терена. Според това, какви структурни линии се пресичат, разглеждаме следните 

видове характерни точки: 

 Възлова точка (орографски възел) - точка, в която един или повече вододела се 

свързват с вододел от по-висока степен.  

 Върхова точка - това е възлова точка, която представлява най-високата част на из-

пъкнала релефна форма.  

 Седловинна точка (превал) - точка, в която се пресичат два или повече вододела с 

два или повече водослива. Седловинната точка разделя няколко хребета и няколко вдлъбна-

ти отворени форми (долове, долчини и др.), краищата на които образуват релефната форма 

седло. 

 Водосливна точка - точка, в която един или повече водосливи от по-ниска степен 

завършват във водослив от по-висока степен. Когато по водосливните линии текат реки, тази 

точка се нарича устиева. 

 Дънна точка - точка, в която завършват два или повече водослива и която представ-

лява най-ниската част на вдлъбната, отрицателна, затворена релефна форма.  
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 За изобразяване на структурните линии и характерните точки на терена се изработват 

орографски схеми. Тези схеми се използват при създаването на цифрови модели на релефа, 

при генерализация на релефните форми и за други практически дейности. За изработване на 

орографска схема няма възприети условни знаци, а съставителя на схемата ги избира, като 

спазва правилата за нагледност и различимост на обозначенията. Използваните знаци се по-

ясняват в легенда към схемата. 
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Тема 6 

ТИПОВЕ РЕЛЕФ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТИПОВЕТЕ РЕЛЕФ 

1. Тип на релефа  
 Релефните форми по земната повърхност са твърде разнообразни по външен вид, про-

изход, морфометрични характеристики и т.н. Забелязва се, че при сходни природни условия 

и действието на еднакви релефообразуващи фактори в различните части на света се образу-

ват едни и същи по вид релефни форми. Следователно, създаването и развитието на релеф-

ните форми е закономерен процес, който се подчинява на определени правила и закони. За да 

се обособят релефните форми със сходен външен вид и близки морфометрични характерис-

тики се въвежда понятието тип на релефа.  

 При изобразяване на релефните форми е от съществено значение да се познават беле-

зите и характерните черти на отделните типове релеф. От една страна е важно да се покажат 

индивидуалните особености и характеристики на релефните  форми. В същото време трябва 

да се изтъкне и принадлежността на конкретните форми към определен тип на релефа. Чита-

телят на картата има изградена визуална представа за това как изглежда всеки от типовете 

релеф. Когато разпознае в изобразените на картата релефни форми чертите на даден тип ре-

леф, той ще може да добие по-добра визуална представа за външния вид на релефните фор-

ми, отколкото му дават изчертаните на картата хоризонтали и условни знаци.  

2. Класификация на типовете релеф  
 Класификацията на релефа ще бъде разгледана едновременно по два взаимно свърза-

ни показателя: външен вид и произход. Класификацията на релефните форми по външен вид 

и морфометрични характеристики има съществено значение за изобразяване на релефните 

форми. Възприети са правила за избор на основно сечение на релефа в зависимост от типа 

на релефа за всеки мащаб. Неправилното отнасяне на даден район към някой тип релеф ще 

предизвика грешка в определяне на основното сечение на релефа, а от там и до неправилно 

изобразяване на релефните форми.  

 Според външния си вид, типовете релеф в България се разделят на: равнинен, хъл-

мист и планински релеф. 

Височинни пояси 
Надморска ви-

сочина [m] 

Площ 

[km2] 
% 

Равнинен 0-200 34 900 31.5 

Хълмист 200-600 45 500 41.0 

Планински: 600-2925 30 600 27.5 

  - нископланински 600-1000 16 900 15.2 

  - среднопланински 1000-1600 10 900 9.8 

  - високопланински 1600-2925 2 800 2.5 

Табл. 6.1 Вертикално разпределение на релефа 

2.1 Равнинен релеф 

 Равнинният релеф се характеризира със слабо наклонени и заоблени повърхности на 

релефните форми. Превишенията на отделни форми над околния релеф не надвишават 20 - 

50 метра, а големи райони от равнините имат малка разлика в надморската си височина, не 

повече от 100 метра. Вододелните линии и линиите на основание и на прегъване са слабо 

изразени. Водосливните линии са по-добре изразени, което се дължи на ерозията на повърх-

ностно течащите води.  
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 От гледна точка на морфометричните показатели, равнинният релеф се характеризира 

с малко хоризонтално и вертикално разчленение. Средните ъгли на наклона имат малки 

стойности - около 5º. 

 Равнинният релеф може да се класифицира по няколко признака. Ще разгледаме ня-

кои от тях: 

 2.1.1 Подтипове на равнинния релеф 

Тази класификация приблизително съвпада с класификацията на равнинния релеф по 

надморска височина. 

 Депресии и падини. Това са райони от сушата, които се намират под морското ниво. 

Най-ниската част от сушата е районът около Мъртво море (-133 m). Други депресии на земна-

та повърхност са околностите на Каспийско море (-29 m), част от крайбрежието на Холандия и 

др. Обикновено са вдлъбнати форми с изключително малко вертикално превишение и хори-

зонтално разчленение.  

 Низини. Представляват райони с надморска височина от 0 до 200 m. Обикновено са 

слабо разчленени, но в редица случаи имат малки или по-големи хълмчета по повърхността 

си, редуващи се със заравнени участъци. В България низинен релеф има в Тракийската низи-

на. 

 Котловини. Намират се на надморска височина от 200 до 1000 метра. Обикновено 

заемат пространствата между две и повече планини. Имат заравнени дъна и стръмни склонове. 

За България са характерни котловини с полета, които са се получили от наноси по дъната на 

котловините от езера и реки в минали геоложки епохи.  

 Плата. Имат надморска височина от 200 до 500 метра (за България - до 600 m).  

представляват изпъкнали форми със заравнени била и стръмни склонове. По повърхността си 

често имат хълмчета. Поради големия наклон на склоновете те са разчленени от многобройни 

ерозионни форми. У нас по-големи плата са Шуменското и Деветашкото плато.  

 Планински плата. Имат надморска височина над 500 метра, като някои плата се 

намират на височина над 2000 метра. 

  

 2.1.2 Класификация по общата форма на повърхността: 

 Според този признак равнините могат да бъдат: 

 Хоризонтални. Пример за такава равнина е Сибирското плато.  

 Наклонени. Наклонените равнини често се срещат по бреговете на водните басейни 

и имат наклон към тях. Дунавската равнина е наклонена към река Дунав, а Бургаската низина 

- към Черно море. 

 Изпъкнали. Това са много стри в геоложко отношение равнини, в които релефните 

форми са разрушени от външните релефообразуващи сили. 

 Вдлъбнати. Пример за такава равнина е Тракийската низина, която е вдлъбната по 

посока на течението на река Марица, която минава през средата й. 

 Всяка от тези типове равнини може да има разнообразен релеф, наложен  върху обща-

та форма на равнините. В зависимост от това, равнините се подразделят още на: стъпаловид-

ни, вълнисти, хълмисти и др.  

 

 2.1.3 Класификация по дълбочината, степента и типа на разчленението: 

 Плоски и неразчленени или слаборазчленени. Характеризират се с превишения до 5 

метра на един километър протежение. При изобразяването върху картите на такива равнини, 

трябва да се използва най-малко сечение на релефа и често да се прилагат допълнителни и 

спомагателни хоризонтали. 

 Малкоразчленени равнини. Имат разчленение от 5 до 10 - 15 метра на километър. 

Към тези равнини се отнасят равнините с развита, но не дълбока долинна мрежа. 

 Дълбокоразчленени равнини с възвишения. Имат вертикално разчленение от 10 до 

100 m/km. Това са равнините с дълбоки долини и хълмистите равнини.  
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2.2 Хълмист релеф 

 Характеризира се със съвкупност от самостоятелни хълмове, заемащи обширни тери-

тории от земната повърхност. Често околният релеф има равнинен характер сред който се 

разположени закономерно повтарящи се хълмове. Външният вид на хълмовете е разнообра-

зен и зависи от релефообразуващите фактори, изиграли основна роля за образуването им. 

Хълмистият релеф може да има значително вертикално разчленение - до 200 m/km2,  а сред-

ните стойности на наклоните се колебаят в широки граници – от  5 до 15º. 

 2.2.1 Класификация на хълмистия релеф по надморска височина 

 В зависимост от надморската височина на която се среща, хълмистият релеф бива: 

 Низинен хълмист релеф. Разпространен е при надморска височина от 0 до 200 мет-

ра. Характеризира се с единични ниски хълмове, с малък ъгъл на наклона. 

 Същински хълмист релеф. Разпространен е при надморска височина от 200 до 500 

метра. Хълмовете са високи с по-стръмни склонове. За България същинския хълмист релеф е 

разпространен до 600 метра. 

 Планински хълмист релеф. Разпространен е при надморска височина над 500 метра 

(за България - над 600 метра). Може да се срещне и на много голяма височина. Основната 

разлика в сравнение с планинския релеф е самостоятелността и независимостта на хълмовете 

един от друг.  

 

 2.3 Планински релеф 
 Характеризира се със закономерно повтарящи се върхове и планински хребети, които 

са разпространени върху големи райони от земната повърхност. Планинските участъци се 

издигат над околния релеф и имат голяма надморска височина.  

 Участъците с планински релеф имат голямо хоризонтално и вертикално разчленение. 

Средният наклон на склоновете често е над 20º.  

 Климатът в планинските райони предполага към активна дейност на денудацията и 

най-вече на изветрянето. В резултат на това се формира релеф със стръмни откоси, добре 

забележими линии на основание и прегъване. Водосливните и вододелните линии са ясно 

изразени. 

 2.3.1 Пасивни фактори при образуване на планинския релеф 

Планинският релеф се формира при действието на тектонските движения или има 

вулканичен произход. Външният вид на релефните форми, се е оформил главно под въздейс-

твието на пасивните релефообразуващи фактори: 

 Структура на скалните породи. Най-голямо влияние има залягането на пластовете 

- хоризонтално, наклонено, вертикално и др. 

 Състав на скалите. Особено значение има еднородността или нееднородността на 

скалните пластове. Високите планини, изградени от кристални скали (гранит, гнайс и др.) се 

характеризират със стръмни склонове, силно разчленени в горната си част. В районите с по-

меки скали релефните форми имат закръглени повърхности и по-малко вертикално разчле-

нение.  

 Климатични условия. Обуславят интензивността и действието на денудацията. При 

умерен климат планинските склонове, обърнати на север ще бъдат по-полегати от южните 

склонове, които са изложени на слънчевите лъчи. 

 Ерозионните процеси, техния характер и интензивност. От процесите на ерозията 

често се определя дълбочината и честотата на разчленението на планините. Ерозията способ-

ства за образуване на по-стръмни склонове. 

 Растителна покривка. Гъстите гори забавят интензивността на процеса на денуда-

цията, а планинските части, които не са залесени често се отличават с по-сложен характер на 

релефа. 
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 Влияние на ледниците. Във високите части на планините, които се намират около 

снежната граница съществена роля за формиране на планинския релеф имат ледниците. 

Формират се циркуси, ледникови долини и други релефни форми. 

 2.3.2 Основни части на пла-

нините 

Планините имат три основни 

части по преобладаващата форма на 

които може да се класифицира пла-

нинският релеф: 

 Основание - това е зоната, в 

която започва планинския релеф. 

Явява се граница между планината и 

обкръжаващия планината релеф. В 

много случаи тази зона заема големи 

пространства и се нарича предплани-

на. Като пример може да се посочи 

Предбалкана. 

 Средна част - склонове. 

Склоновете заемат най-голяма площ 

от планинския релеф и са най-

разнообразни по външен вид. Според 

вида на напречния, профил склонове-

те се разделят на четири групи: прави; 

вдлъбнати; изпъкнали; стъпаловидни. 

Склоновете, изградени от меки гли-

нести материали, най-често са слабо 

наклонени, прави или вдлъбнати (фиг. 6.1). По тях почти няма неравности. Стъпаловидните 

склонове се образуват от последователни пластове с различна твърдост, от ледници или от 

дейността на повърхностно течащите води. 

 Върхова част - върхове и 

гребени на хребети. По външен вид 

те се разделят на: а) остри - образуват 

се при пресичане на склоновете под 

остър ъгъл. Биват скалисти и неска-

листи; б) закръглени - образуват се 

при продължителен процес на извет-

ряне, който ги заглажда. Най-често 

това са средно високи планини, чиито 

върхове са под снежната граница; в) 

плоски (платообразни) - обикновено 

това са тектонски планини със стръм-

ни склонове и широки заравнени би-

ла. 

 Между върховете се образуват седловини. Тези седловини, през които може да се 

премине от едната в другата страна на хребета се наричат проходи. Проходите се изобразяват 

на топографските карти със специален условен знак и се надписва времето през което са 

проходими. 

      2.3.3 Класификация на планинският релеф по надморска височина 

 В картографската практика е възприето подразделянето на планинския релеф на че-

тири основни типа: 
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Фиг. 6.1 Видове склонове, според напречния им про-

фил 

 
  а) заострени        б) закръглени            в)плоски 

Фиг. 6.2 Видове върхови повърхности 
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 Нископланински релеф. Образува се при надморска височина от 500 до 1000 метра. 

Дълбочината на вертикалното разчленение се колебае от 200 до 400 - 500 метра на киломе-

тър. Преобладават закръглените склонове, 

но се срещат и резки скалисти форми. В 

зависимост от интензивността на денуда-

цията нископланинският релеф се подраз-

деля на два подтипа: 
□ Ниски планини със закръглени 

форми. Обикновено това са древни плани-

ни, върху които денудацията е въздейства-

ла дълго време. Пример за такава планина 

в България е Сакар планина. 
□ Ниски планини с резки форми на 

релефа. Характеризират се със заострени 

върхове и гребени на хребетите, обриви по 

склоновете и по-голямо разчленение. Те са 

сравнително млади по произход.  

 В България нископланинският релеф е разпространен и най-често в зоната от 600 до 

1000 метра надморска височина. 

 Среднопланински релеф. Разпрос-

транен е в пояса от 1000 до 1500 метра. 

Средният наклон на склоновете е 10º до 25º. 

Вертикалното разчленение достига до 500 

метра на километър, но обикновено е от 

200 до 400 метра. По своя външен вид 

средновисоките планини се разделят на: 
□ Средновисоки планини с меки 

форми. Пример за такъв тип релеф е Из-

точна Стара планина. 
□ Средновисоки планини с резки 

форми. Приличат си с ниските планини с 

резки форми на релефа, но имат по-голямо вертикално разчленение и по-стръмен наклон на 

склоновете. 
□ Средновисоки планини с алпийски форми на релефа. Имат остри, пикообразни вър-

хове и  образуват остри гребени. Склонове-

те често са стръмни и скалисти, имат тро-

гови долини. Разпространени са циркуси и 

кари.  

 В България среднопланинския релеф 

е разпространен в зоната до 1600 метра. 

 Високопланински релеф. Харак-

терен е за надморска височина от 1500 до 

2500 метра. Има голямо хоризонтално и 

вертикално (над 500 метра на километър) 

разчленение. Склоновете са стръмни и ска-

листи със средни наклони над 25º. 

В България високопланинският ре-

леф е разпространен от 1600 до 2200 метра. Такъв релеф имат планините Витоша, Стара пла-

нина и др.  

 
Фиг. 6.3 Ниска планина (Плана) 

 
Фиг. 6.4 Средновисока планина  

 
Фиг. 6.5 Висока планина (Стара планина) 
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 Алпийски релеф. Разпространен е над 2500 метра надморска височина. При образу-

ване на алпийските планински върхове почти навсякъде ледниците са имали активна роля. В 

резултат на това са се образували стръмни 

скалисти склонове, почти лишени от рас-

тителност. Върховете са остри с конусооб-

разна или пирамидална форма. Разпрост-

ранени са ледниковите релефни форми: 

циркуси, карлинги, трогови долини. Вер-

тикалното разчленение е изключително 

голямо - често е над 1000 метра на киломе-

тър. Склоновете са със среден наклон от 

40º до 60º, като в някои участъци те са поч-

ти отвесни. 

 В България алпийския релеф е разп-

ространен по високите части на планините 

Рила и Пирин, над 2200 метра. 

3. Класификация на типовете релеф по произход 
 Релефните форми са придобили съвременния си облик под въздействието (едновре-

менно или последователно) на комплекс от активни и пасивни фактори. Като пример ще по-

сочим образуването на фиордите, където последователно действат повърхностнотечащите 

води, ледниците, колебателните движения на земната кора и накрая морските води. Поради 

това, всяка класификация на релефните форми по произход е донякъде условна.  

 Независимо от сложния характер на образуването на релефните форми, при болшинс-

твото от тях има една релефообразуваща сила, оказала най-съществено влияние върху обра-

зуването и външния им вид. Ето защо, ще разгледаме класификацията на типовете релеф по 

произход, която групира релефните форми по един релефообразуващ фактор, който оказва 

определящо влияние при създаването на тези форми. 

3.1 Ерозионен тип релеф  

Формира се под въздействието на повърхностнотечащите води. Характеризира се със 

закономерно повтарящи се ерозионни форми и форми от акумулацията.  

 Особености на ерозионния релеф: 

 Вдлъбнатите форми от ерозията преобладават, в сравнение с изпъкналите, от акуму-

лацията; 

 Вдлъбнатите форми имат удължена форма и линейно разпространение. Размерите 

им са твърде различни от няколко десетки сантиметра, при водороините, до стотици и хиля-

ди километри, при долините на големите реки; 

 Ерозионните форми се характеризират с ясно изразени линии на прегъване и водос-

ливни линии. Изключение правят някои долини в долното и средното си течение, както и 

долчините; 

 Положителните форми, образувани от акумулацията, имат ограничено разпростра-

нение. Те са с по-малки размери, най-значителни са наносите по делтите на големите реки. 

Обикновено те са с малко хоризонтално разчленение и имат заоблени повърхнини. Имат яс-

но изразена линия на основание; 

 Повечето от малките ерозионни форми увеличават бързо своите размери (промойни, 

оврази). Същото се отнася и до акумулационните форми (пойми, коси и др.), но те нарастват 

с по-бавни темпове. 

За да се покажат вярно на картата характерните особености на ерозионния релеф, е 

необходимо да се спазват следните правила: 

 
Фиг. 6.6 Алпийски релеф в Рила 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 6: Тип на релефа. Класификация на типовете релеф.                          стр. 67 

 Хоризонталите да се изчертават със заострени извивки, когато изобразяват водос-

ливни линии и линии на прегъване; 

 Хоризонталите, които изобразяват положителните форми е необходимо да бъдат с 

плавни извивки. Трябва често да се допълват с полухоризонтали и спомагателни хоризонта-

ли; 

 Малките ерозионни форми трябва да се изобразяват с условни знаци, като се подчер-

тава общото направление на формите; 

 Внимателно трябва да се проследява формата на овразите, тъй като тя е различна в 

зависимост от вида на склона; 

 При генерализация трябва да се изобразят най-характерните и често срещани форми. 

3.2 Карстов тип релеф 
Образува се при определящото влияние на подземнотечащите води. Особеностите 

на карстовия релеф са следните: 

 Всички карстови форми са вдлъбнати, с малко хоризонтално разчленение. Повечето 

от тях са затворени. 

 Карстовите форми имат малки размери (до няколко десетки метра). Изключение 

правят карстовите полета, котловини и блата, които имат размери по няколко километра).  

 Рядко се срещат самостоятелни карстови форми. Обикновено те  заемат райони от 

десетки и стотици km2.  

 Карстовите форми се изменят бързо. Някои от тях се появяват на повърхността в ре-

зултат на срутвания на земни пластове. 

 Кастовите райони имат характерен вън-

шен вид: липсват реки, растителността е бедна, 

често на повърхността се появяват оголени камъ-

ни (фиг. 6.7). 

Правила за изобразяване на карстовия 

релеф: 

 Да се използват условни знаци за по-

точно изобразяване на малките релефни форми. 

  При генерализация да се дава предимст-

во на вдлъбнатите релефни форми, които показ-

ват облика на карстовия релеф, а изпъкналите 

могат да се обобщават в по-голяма степен. 

3.3 Ледников (глациален) тип релеф  
В зависимост от вида на релефообразуващата дейност на ледниците се образуват 

два подтипа релеф: 

 3.3.1 Ледниково-екзаркционен релеф се оформя под влияние на разрушителната 

сила на планинските ледници. Характерни форми са циркуси, карлинги, ригли, трогови долини. 

 Особеностите на този тип релеф са следните: 

 Долините имат типичен коритообразен профил с широко неравно дъно и стръмни 

склонове. Околните хребети и върхове имат стръмни и скалисти склонове с много ясно изра-

зена вододелна линия. 

 Склоновете на циркусите и карлингите са стръмни с изострени върхове. В основата 

си те често имат сипеи.  

3.3.2 Ледниково акумулационният релеф се формира под действието на акумулаци-

ята на скалния материал, носен от ледниците. Това е хълмист релеф с разнообразни по вън-

шен вид и размери хълмове.  

 За вярното изобразяване на ледниковия релеф е необходимо да се спазват следните 

правила: 

 
Фиг. 6.7 Карстов релеф 
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 Хоризонталите, оформящи ледниковата долина да се изчертават с плавни извивки с 

малко закривление при пресичане на водосливната линия.  

 Хоризонталите, избразяващи хребетите, съседни на ледниковите долини, да се из-

чертават със заострени извивки с голяма кривина при пресичане са вододелната линия.  

 При изобразяване на ледниково - акумулативните форми да се използват допълни-

телни и спомагателни хоризонтали, тъй като тези форми имат малко превишение. 

 Да се показват неравностите и моренните наслагвания по дъното на троговите доли-

ни, дори и пор по-дребни мащаби, защото именно те показват ледниковия произход на тези 

долини. 

 

3.4 Релеф на бреговата зона  
Под действие на водите в моретата и океаните се образуват двата вида брегове: висо-

ки (под действие на абразията и тектонските процеси) и ниски (акумулационни). Те значи-

телно се различават по външния си вид и начина си на образуване.  

При изобразяването на морските брегове специално внимание трябва да се обръща 

на показване на техните особености, чрез които читателят на картата да може да разпознае 

типа на брега. Предвидени са няколко специални знаци за изобразяване на релефа в бре-

говата зона върху т.к.  

Особено трудно е изобразяване на релефа на ниските брегове. Те имат много малко 

вертикално превишение и обикновено имат пясъчна или камениста повърхност.  

 3.5 Еоличен релеф  
Формира се вследствие дейността на вятъра и се характеризира със следните особе-

ности: 

 Повечето еолични форми представляват възвишения, които имат малко хоризонтал-

но разчленение и неголеми размери.  

 Част от еоличните форми изменят местоположението или формата си (при незакре-

пени пясъци). 

 Наличието на растителност при този тип релеф е съществен фактор за създаване на 

едни или други форми. Поради това растителността по релефните форми трябва да се офор-

мя върху картите, дори когато нейните размери не предполагат изобразяването й. 

 Правила за изобразяване: 

 Цялата повърхност заета с пясъци, камъни или чакъл се покрива на картата със съот-

ветния условен знак, върху който се изобразяват хоризонталите. 

 Малките релефни форми се изобразяват с немащабни знаци.  

 Релефните форми, изменящи местоположението си или формата си се изобразяват 

както са в момента на заснемането. 

3.6 Вулканичен тип релеф 

Образува се под действието на магматизма и се характеризира с разпространението 

на вулканични конуси, конусообразни планини, лавови потоци, лавови полета, баранкоси, 

лаколити и батолити и др.  

3.7 Структурно - денудационен тип релеф  

Характеризира се с едри релефни форми (морфоструктури). Образуван е под действи-

ето на два фактора - движенията на земната кора, които са формирали общия вид на релефа и 

денудацията, при която  се е формирал най-горният пласт, без да се изменя съществено ха-

рактера на релефните форми. Разглеждат се следните видове морфоструктури: 

 Планински морфоструктури: верижни, масивни планини и самостоятелни планини. 

 Котловинни морфоструктури: грабенови котловини, ерозионно тектонски.  
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 Равнинни морфоструктури: равнини върху континентални плочи, равнини върху 

континентални щитове.   

4. Класификация на типовете релеф по външен вид  

 4.1. Равнини  

4.1.1 Структурни равнини  
Образуването им е обусловено от геоложкия строеж, главната особеност на който е 

приблизително хоризонталното залягане на скалните слоеве. Към този тип равнини може да 

се отнесе Средно - Сибирското плато. Някои от равнините представляват скоро издигнати 

части от морското дъно. Такива са Прикаспийската и Причерноморската низина. 

4.1.2 Акумулационни равнини  
Това е най-разпространената група равнини, която има значителен брой разновиднос-

ти. Общо тези равнини са се образували в резултат на натрупването на материал по дъното 

на морето или на сушата.  

 Алувиалните равнини се образу-

ват в резултат на натрупване на материал 

от реки и езера. Най-типични примери за 

такива равнини са поймите и терасите по 

долините на големите реки (Волга, Лена), а 

също така и делтовидните равнини в усти-

ята на реките (Дунав, Мисисипи и др.). За 

алувиалните равнини е характерно разви-

тието на микрорелеф (лъки, валове, коси, 

езера-старици и др.). Тези равнини често се 

заблатяват.  

 Езерните равнини се образуват в 

резултат на дънни отлагания в големите 

езера. Образуват се след пресъхване на 

езерото или издигане на част от брега му. 

Като пример може да се посочи равнината около Аралско море. 

 Предпланинските наклонени равнини имат сложен произход. Понякога те се обра-

зуват от натрупването на алувий, който е донесен от съседна планина от малки реки и отло-

жен във вид на конуси или вътрешни делти. Друг начин за образуването на предпланинските 

равнини е натрупването на разрушен скален делувиален материал. Наклонът на тези равнини 

се обяснява с това, че в подножието на планините, при рязката смяна на наклона, се отлага 

най-едрия материал, а по-надолу – по-дребния. Често тези равнини имат дълбоко врязани 

речни долини, тераси, валове и имат голямо хоризонтално разчленение 

 Морските акумулационни равнини представляват участъци от морското дъно, кои-

то в резултат на тектонски процеси са се издигнали над морското ниво. Характеризират се 

със слабо наклонена повърхност към водния басейн, с наличието по тях на древни брегови 

валове, речни русла и други релефни форми, които не са рязко изразени. Например, в При-

каспийската низина, особено западно от река Волга са характерни валове с височина 3 – 5 

метра и дължина 4 – 5 километра, които имат ширина при основата 200 – 300 метра. Те са 

ориентирани успоредно на брега. Общо за морските равнини са характерни ниските заравне-

ни форми с плавни очертания. 

 Ледниковите моренни равнини се отличават с разчленен хълмист релеф. Изключе-

ние представляват дъната на ледниковите долини, които са заети от морени. За ледниковите 

моренни равнини са характерни хълмове и валове като друмлини, ози, ками и др. Между по-

ложителните форми са разположени многобройни падини (често затворени), които са заети 

 
Фиг. 6.8 Алувиална равнина, Лена, Сибир 
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от езера и блата. Вертикалното разчленение на релефните форми не е значително (до 30 – 40 

метра), но те имат отчетливи линии на основание и прегъване. 

 Зандровите равнини се развиват 

от натрупването на моренен материал по 

краищата на континенталните ледници. 

Обикновено са изградени от пясъци или 

дребен скален материал. Те са слабо нак-

лонени и често са прорязани от речни до-

лини, които образуват по склоновете си 

тераси. Разпространени са дюни  и други 

форми от дейността на вятъра. 

 Еоличните равнини се образуват 

в райони, където преобладава релефообра-

зуващата дейност на вятъра. Затова те имат 

по-ограничено разпространение. Съвре-

менните пясъчни пустини представляват равнини, образувани в резултат на акумулация на 

скален материал от повърхностно течащи води, морски води или ледници. Съвременния им 

релеф, обаче е образуван в резултат от работата на вятъра, за това те имат характерен външен 

вид, отличаващ ги от алувиалните, морските и ледниковите равнини. 

 Органогенните равнини представляват обширни повърхности, заети от торфени 

блата, където неравностите на терена са покрити от мощни торфени пластове. Характерен е 

слабо изпъкналия профил и разнообразни малки микрорелефни форми като хълмове и вало-

ве. Тези равнини са разпространени в Западен Сибир. 

4.1.3 Склуптурни равнини  

Разделят се на два типа: абразионни и денудационни. 

 Абразионните равнини се образуват по крайбрежните участъци на морските басей-

ни в резултат на разрушителната дейност на морските води. Те имат повърхност, покрита от 

тънък слой разрушен скален материал върху коренните скали и са слабонаклонени към вод-

ните басейни. По тях се срещат неравности обусловени от наличие на здрави скали, които 

трудно се поддават на абразията, древни брегови  валове и бари. 

 Денудационните равнини представляват участъци от земната повърхност, образу-

вани върху коренни скали, горният пласт от които е разрушен от процеса на денудацията. 

Характеризират се със слабо хълмиста повърхност, където по-високите части често са нераз-

рушени скали, а ниските - места, където е имало по-малко устойчиви скали, които са били 

разрушени от денудацията. Такива равнини са характерни в Казахстан. 

4.2 Хълмист релеф 

 4.2.1 Тектонски хълмове. Образуват се от нагъвателните процеси в земната кора. 

Характерни са за предпланините на хорстовите планини. Там тектонските сили са действали 

по-слабо и земните пластове не са се разкъсали. Почти всички са издължени в посока пер-

пендикулярна на посоката на придвижване на земните пластове. Такива хълмове преоблада-

ват в Предбалкана в Северна България. Там се е формирал ридово-хълмист релеф. 

 4.2.2 Вулканични хълмове. Образуват се по два начина: а) от множество конуси на 

стари, изгаснали вулкани, разпръснати на голяма територия, които с течение на времето са се 

заоблили и превърнали в хълмове с ясно изразена линия на основание; б) от излизане на по-

върхността на батолити, съвременният вид на които по форма и размери е по-близък до от-

делно разположени хълмове, отколкото до планински тип релеф. Всички вулканични хълмо-

ве имат куполообразна форма. 

 
Фиг. 6.9 Зандрова равнина в Исландия 
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 4.2.3 Ерозионни хълмове. Образуват се в равнинни райони с по-голям наклон, под 

действието на речната ерозия. В такива области реките текат с по-висока скорост и образуват 

дълбоки долини, между които се формират хълмове, които обикновено са с издължена фор-

ма.  

 4.2.4 Ледниково - акумулационни хълмове. При разтопяване на континенталните 

ледници в редица случаи се отлага значително количества моренен материал. Когато той се 

отложи под формата на ози, флувиоглациални наноси и др. се образуват акумулационни 

хълмове. 

 4.2.5 Еолични хълмове. В пустинни райони, където има по-голямо количество  пясъ-

чен материал, се образуват дюни с особено големи размери - често и над 200 метра височина. 

Въпреки общата заравнена форма на земната повърхност, такива територии не могат да бъ-

дат отнесени към равнинния тип релеф. Подобни хълмисти райони има в Сахара, в Голямата 

пясъчна пустиня Гоби, пустинята Виктория в Австралия и т.н. 

 4.2 Планински тип релеф 

 По произход планинският релеф се разделя на три типа: тектонски, ерозионен и вул-

каничен. Най-голямо разпространение имат тектонските планини, които представляват 90% 

от всички планини.  

4.2.1 Тектонски планини 
Те са се образували в резултат на планиноообразувателните движения на земната 

кора. Подразделят се на гънкови и разломни.  

 Гънковите планини имат широко разпространение по земната повърхност. Те са 

образувани от скални пластове, които са нагънати в резултат на движенията на земната кора. 

Обикновено възникват в участъци, притежаващи голяма пластичност и подвижност и се об-

разуват редици успоредни гънки. Според вида на гънките гънковите планини се разделят на 

просто нагънати планини и сложно нагънати планини. 
□ Просто нагънатите планини биват прави, наведени и полегнали. При тях по пра-

вило се редуват последователни синклинали и антиклинали. Обикновено извивките на гор-

ните пластове са същите както на тези ле-

жащи под тях.  
□ При сложно нагънатите пла-

нини гънките могат да са с разнообразни 

форми, например да образуват люспи, 

флексури, изоклинални гънки и др. При-

мери за сложно нагънати планини са Ал-

пите и Кавказ. 

 Разломните планини се образу-

ват в резултат от вертикалните движения 

на земната кора. В резултат на тях се обра-

зуват разкъсвания на земната кора, от две-

те страни на които земните маси се прид-

вижват в различни посоки. Издигнатите 

части се наричат хорстове, а пропадналите надолу - грабени. Разглеждат се два вида раз-

ломни планини: 
□ Типични разломни планини. Образуват се в резултат от повдигане на участъци от 

литосферата с хоризонтално залегнали слоеве над останалите слоеве. 
□ Разломно  - нагънати планини. Образуват се от нагънати планини, върху които са 

действали вторични тектонски (планинообразувателни) движения, а по-късно и радиални 

движения. В резултат на това са се появили разседи и разломи, които са образували хорстове 

и грабени. Такъв произход имат планините Тян - Шан, Алтай и др.  

 
Фиг. 6.10 Разломна планина (Navajo, Utah) 
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 По външен вид разломните планини значително се различават от нагънатите. Върхо-

вете на разломните планини са по-плоски, склоновете им - по-стръмни, а долините им обик-

новено са широки и плоски. 

4.2.2 Ерозионни планини  
Тази група включва планини,чиито съвременен релеф е бил създаден най-вече от дей-

ността на повърхностно течащите води. При формирането на ерозионните планини може да 

се отбележат два периода: 1.Тектонско издигане (дейност на вътрешните сили ) и  2. Дълбоко 

разчленение от водните потоци.  

 Пример за ерозионна планина е тази, при която на положителните тектонски форми 

(антиклинали) съответстват отрицателни форми на съвременния релеф (речни долини, раз-

положени по осите на антиклиналите), а на отрицателните тектонски форми (синклинали) 

съответстват положителни форми на съвременния релеф. Такъв релеф се нарича инверсен 

релеф. Развитието на инверсния релеф е получено по следния начин: В резултат на планино-

образувателните процеси първоначално са се образували нагънати планини, при което тех-

ните върхови части (антиклинали) са били образувани от по-меки скали, отколкото синкли-

налите. Поради този строеж на пластовете високите части на планините ерозират по-бързо от 

по-ниските. Този процес накрая довежда до понижаване на участъците, където са били ан-

тиклиналите до равнище, което е под нивото на синклиналите. Подобен релеф има в Дагес-

тан, в Казахстан и на други места.  

 Друг тип ерозионни планини са ос-

татъчните планини (т.нар. планини - 

свидетели). Това са невисоки планини, 

образувани от размиване и отнасяне на 

околния релеф.  

4.2.3 Вулканични планини   
Обикновено това са изолирани въз-

вишения, образувани от отлагане на про-

дукти от вулканичната дейност. Различават 

се два вида вулканични планини: 

 Собствено вулканични планини 
(вулкани), които се разделят на действащи 

и затихнали. Разполагат се на групи или 

поединично. Образувани са от застиването на вулканичната маса - лава и пепел, около гър-

лото на вулкана във вид на конус. Когато лавата е гъста (от типа на гранита), склоновете на 

вулкана са по-стръмни и високи, когато е по-рядка (от типа на базалта) склоновете са ниски 

и полегати.  

 Лаколити. Така се наричат вулканичните планини, образувани от магма, застинала 

в земните недра, която в резултат на денудацията на меките скални пластове над нея е изляз-

ла на повърхността на Земята. Тъй като магмените скали са с голяма устойчивост на разру-

шаване, с течение на времето те се издигат над околните скали, които са по-меки. Лаколити-

те са най-често куполообразни и понякога имат много стръмни склонове. 

 
Фиг. 6.11 Вулканична планина на о. Ява 
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Тема 7 

ВЪТРЕШНИ РЕЛЕФООБРАЗУВАЩИ СИЛИ 
 

1. Релефообразуващи сили 
 Земният релеф се е формирал в продължение на цялата геоложка история на Земята. 

Той се е променял под въздействието процеси, протичащи в земната кора и на повърхността 

на Земята, които се наричат релефообразуващи сили. 

 Най-общо релефообразуващите сили можем да разделим на два вида: вътрешни и 

външни. Вътрешните сили (наричани още "ендогенни") се пораждат и действат в земните 

недра, а външните ("екзогенни") - непосредствено върху земната повърхност. 

 Вътрешните релефообразуващи сили са следните: 

 движения на земната кора; 

 магматизъм; 

 земетресения. 

 Земетресенията са условно включени към вътрешните релефообразуващи сили тъй 

като от една страна има и външни сили, предизвикващи земетресения (например човешката 

дейност), а от друга, земетресенията са най-често резултат от действието на останалите ре-

лефообразуващи сили. 

 Външните релефообразуващи сили са следните: 

 изветряне; 

 дейност на повърхностнотечащите води; 

 дейност на подземнотечащите води; 

 дейност на водите в моретата и океаните; 

 дейност на снега и леда; 

 дейност на вятъра; 

 дейност на растения и животни; 

 дейност на човека. 

 В следващите няколко лекции ще се запознаем поотделно с всяка от релефообразува-

щите сили. 

 

  В резултат от действието на вътрешните релефообразуващи сили са се образували 

най-едрите форми върху земната повърхност - континентите и дъната на големите водни ба-

сейни; планинските вериги и масиви, както и големите долини, равнини и плата. 

2. Движения на земната кора 
 В земната кора непрекъснато се извършват сложни движения и размествания. Те са 

различни по сила, характер и посока на проявление, но могат да се обособят в две основни 

групи: 

 планинообразувателни; 

 колебателни. 

 И двата вида движения, в зависимост от посоката, си биват хоризонтални и верти-

кални. При вертикалните движения земните пластове се преместват в посока на земния ра-

диус и затова се наричат още радиални движения. Хоризонталните движения се извършват в 

посока на допирателната към земната повърхност и се наричат още тангенциални движе-

ния. 
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2.1 Планинообразувателни движения на земната кора  

 Планинообразувателните движения по своя характер са бързи, извършват се с много 

по-голяма сила и в по-кратки периоди от време, в сравнение с колебателните. Те предизвик-

ват значителни нарушения в начина на залягане на скалите, изграждащи земната кора: нагъ-

вания, напуквания, издигания и пропадания. В резултат на тези движения са се образували 

много от големите планини и планински вериги по земната повърхност. 

 Най-активни планинообразувателни движения на земната кора са ставали през мина-

ли геоложки епохи. В геоложката история на Земята са познати пет епохи, през които плани-

нообразувателните движения са били изключително активни и тогава са създадени повечето 

от планинските системи на Земята. 

2.2 Колебателни движения на земната кора 

 Колебателните движения са бавни и се извършват в продължителни периоди от време. 

Това са движения, които предизвикват издигане, потъване или преместване в хоризонтална 

посока на части от земната кора. Движенията са незабележими и могат да се открият само 

чрез многогодишни и прецизни наблюдения. 

 Съвременни колебателни движения са установени на много места по Земята. Най-

ясно те се наблюдават по крайбрежията на водните басейни. Южното крайбрежие на Бал-

тийско море се понижава с 1 mm на година. По крайбрежието на Швеция от XVIII век се 

наблюдава бавно издигане на сушата. Далеч от брега, във вътрешността на континентите, 

има релефни форми (например тераси, образувани от морските вълни), които свидетелстват, 

че тези земи са били подложени на въздействието на морските води. Редица наименования на 

селища и местности ("Остров", "Пролив") показват, че тези места някога са били непосредст-

вено до морския бряг. Крайбрежието на Холандия непрекъснато потъва и все по-големи об-

ласти попадат под морското ниво. Изградената система от диги предпазва крайбрежието от 

заливане. В Западна Европа се наблюдава хоризонтално движение на запад със скорост 18 

mm в година. 

 Едно от най-атрактивните съвременни движения е предвижването на Индийската 

платформа към Азия. В резултат на това движение най-високите върхове на Хималаите неп-

рекъснато "растат", а областта между Хималаите и река Ганг се издига със скорост 18 mm на 

година. 

 

Фиг. 7.1 Залята от океана потънала ледникова долина (фиорд) 

 Колебателните движения по своя характер не променят пряко вида на релефните 

форми, тъй като са свързани с издигане, понижаване и преместване на цели форми. Но тези 
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движения създават условия за промяна на земния релеф под действието на останалите реле-

фообразуващи сили. Това най-ясно се вижда в бреговата зона. При понижаване или повдига-

не на сушата по бреговете на водните басейни, морската вода може да проявява своето реле-

фообразуващо действие върху райони, които до този момент са били недостъпни за нея. От 

друга страна, при отдръпването на морето поради издигане на брега се появяват нови остро-

ви, полуострови и се променя контурът на бреговата ивица. 

 Колебателните движения могат да доведат до изменения на релефа дори далеч от 

морския бряг.  При речните долини, например, ако настъпи понижаване на земната кора в 

района на устието, превишението между извора и устието се увеличава. В резултат на това 

скоростта на течението нараства, а от там се увеличава и силата на ерозията на склоновете на 

речната долина. Дъното става по-тясно и дълбоко, склоновете - по-стръмни; образуват се 

прагове, тераси и други форми. 

 3. Тектонски нарушения на релефа 
 Движенията на земната кора се изучават от науката тектоника и се наричат тектон-

ски движения. Степента на активност на движенията определя тектонската активност на да-

ден район от земната повърхност. Днес съществуват райони с активен тектонски режим и 

райони със спокоен тектонски режим. Съвременните движения на земната кора се наричат 

неотектонски движения. 

 Първичното положение на скалите, което те заемат при образуването си, се нарича 

нормално. Това положение на скалите може да бъде нарушено под действието на вътрешните 

земни сили. Тъй като първоначалното положение се смята за нормално, то всяко следващо 

разместване се тълкува като нарушение на първоначалното положение и се нарича наруше-

ние на релефа. 

 Формите, които заемат скалите, изграждащи земната кора, получени под въздействие-

то на тектонските движения,  се наричат форми на тектонски нарушения на релефа. Тектон-

ските нарушения на релефа биват два вида: гънкови и разломни. 

Фиг. 7.2 Вертикални движения на земната кора 
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 3.1 Гънкови тектонски нарушения 
 Гънковите форми представляват различни видове нагъвания на земната кора и се по-

лучават когато при разместването си, пластовете не се разкъсват, а се запазва тяхната цялост. 

Те се образуват предимно в резултат на тангенциални движения на земната кора. Пример за 

образуване на гънкови форми е случаят, когато две земни платформи се движат една срещу 

друга и при това движение земните пластове се нагъват. По този начин са се образували Хи-

малаите. 

 В резултат на нагъването се получават 

изпъкнали гънки, наречени антиклинали и 

вдлъбнати гънки, наречени синклинали. Ан-

тиклиналата и синклиналата са свързани и 

представляват две части на една и съща гънка. 

Върховата повърхност на антиклиналата се 

нарича свод, а дънната повърхнина на синкли-

налата - корито. Страничната повърхност 

между антиклиналата и синклиналата се нари-

ча бедро. Оста на антиклиналата минава по 

свода и дава направлението на гънката в хори-

зонтално отношение. Оста на синклиналата 

обикновено е успоредна на оста на антиклина-

лата и минава по най-ниската точка на корито-

то. Осите на антиклиналата и синклиналата 

най-често са перпендикулярни на силата, която е образувала гънката. Осевата равнина на 

гънката преминава през оста на антиклиналата и показва направлението на гънката във вер-

тикална посока.     

 Гънките могат да бъдат с най-разнообразни форми, което зависи от посоката и силата 

на натиска на релефообразуващата сила. Според положението на осевата си равнина, гънките 

са: прави, наведени, полегнали и лежащи (фиг. 7.4). 

 При по-силен натиск скалите, изграждащи общо бедро, могат да се разкъсат  и тогава 

се получава надхлъзване на антиклиналата над синклиналата. Получената гънка се нарича 

люспа. Когато при нагъването част от пластовете, изграждащи бедрото пропаднат и бедрото 

изтънява, без да се разкъсват пластовете, се образува флексура. При силен страничен натиск 

върху скалите, две и повече бедра могат да се допрат едно до друго. Синклиналите между 

бедрата изчезват. Получават се редица удължени тесни гънки, наричани изоклинални гънки. 

 Върху основната гънка могат да се насложат други, по-малки гънки, като по този на-

чин се получават гънки с по-сложни форма. Когато допълнителните гънки се наслагват вър-

 
A-A ос на синклиналата 

B-B ос на антиклиналата 

Фиг. 7.3 Елементи на гънките 

 
        прави                                  наведени                         полегнали                           лежащи 

Фиг. 7.4 Видове гънки 

 
     люспа                   флексура           изоклинални гънки       антиклинорий            синклинорий 

Фиг. 7.5 Видове гънки 
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ху антиклиналата се получава антиклинорий, 

а когато се наслагват върху синклиналата син-

клинорий. 

 3.2 Разломни тектонски нару-

шения 
 Разломни тектонски нарушения се об-

разуват, когато при разместването и движени-

ето си, земните пластове се напукват и разкъс-

ват. Получават се разнообразни по външен вид 

релефни форми.  

 Най-разпространената разломна тек-

тонска форма е разседът. Той се образува при 

напукване на земната кора и пропадане или 

издигане на скалните пластове от едната стана 

на пукнатината. Напукването става под дейст-

вието на срязващи и опънни сили. Самата ли-

ния на пукнатината се нарича разседна линия.  

Ако се образуват няколко успоредни пукнатини и пластовете пропадат от едната страна, се 

образува стъпаловиден разсед (фиг. 7.7). 

 Ако пропаднат средните пластове или се издигнат страничните се получава тектонс-

ката структура грабен. Грабенът има вдлъбната удължена форма. Когато по бедрата на един 

грабен има няколко последователни разседа, се получава стъпаловиден грабен. Едни от най-

големите долини по земната повърхност представляват грабенови долини. 

 Ако средните пластове между две 

или повече пукнатини се издигнат или 

крайните пропаднат, се образува тектонс-

ката форма хорст. Той е тектонско на-

рушение с продълговата изпъкнала фор-

ма. Най-характерните форми, образувани 

от хорста са хорстовите планини, нап-

ример Стара планина. 

 Друга характерна разломна тек-

тонска форма представлява разломът. 

Той се получава при раздалечаване на два 

блока и разкъсване на скалите между тях. 

Дължината на разломите достига до ня-

колко стотици километри, а ширината им 

 
Фиг. 7.6 Флексура 

 
      разсед           стъпаловиден разсед                 грабен                         стъпаловиден грабен 

 
                                        хорст                                       стъпаловиден хорст 

Фиг. 7.7 Разломни тектонски нарушения 

 
Фиг. 7.8 Разлом в Африка 
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- стотици метри. 

 Навлакът представлява полегата форма на скъсване. При движение на два блока 

един срещу друг, единият минава върху другия. Горният блок се нарича алохтон, а остана-

лият отдолу - автохон (фиг. 7.9). 

4. Основни видове морфоструктури 
 Морфоструктурите са едри релефни форми, които са тясно свързани със строежа на 

земната кора.  Те се образуват върху първични тектонски форми, създадени на определен 

етап от геоложката история на Земята и подложени по-късно на продължителното влияние 

на външните релефообразуващи сили.  Външният вид на морфоструктурите запазва основни-

те характерни черти на първичната си тектонска форма, но се променя под действие на вън-

шните сили.  Понякога тази промяна е толкова значителна, че изпъкнала тектонска форма се 

превръща във вдлъбната (например антиклиналните долини). 

 Морфоструктурите имат различни размери и най-често се отнасят към първите три 

групи на морфометричната класификация на релефните форми: планетарни форми, мега-

форми и макроформи. 

4.1 Морфоструктурни области 

 Особено значение за общия облик на земната повърхност имат най-едрите морфост-

руктури. Те представляват много сложни форми и включват в себе си множество по-малки 

морфоструктури. Тези морфоструктури заемат милиони и стотици хиляди квадратни кило-

метри от земната повърхност. Те формират морфоструктурните области на Земята. Разглеж-

даме два основни типа морфоструктурни области: 

 геосинклинали (нагънати области); 

 геантиклинали (платформи). 

 Тези основни видове морфоструктурни области се различават по начина на образува-

не, по външния си вид и което е най-характерно - по особеностите на съвременния си тек-

тонски режим. Докато нагънатите области имат активен тектонски режим, съпроводен с из-

ригване на вулкани и земетресения, то платформите представляват спокойни в тектонско 

отношение области. 

4.1.1 Нагънати области 

 Нагънатите области са представлявали в минали геоложки епохи обширни понижения 

(откъдето идва и името им "геосинклинали"). Част от тях са били дъна на големи водни ба-

сейни. През изминалите геоложки епохи тези области са били подложени на активни плани-

нообразувателни движения. В резултат на това са се получили нагъвания, разломявания и 

издигания. Днес някои от тези райони представляват най-големите планински системи (Хи-

малаите, Алпите, Андите, Кордилерите, Кавказ и др.). 

 Съвременните нагънати области са две: 

 Тихоокеанска геосинклинала, обхващаща дъното на Тихия океан, Западното 

крайбрежие на Америка и източното крайбрежие на Азия; 

 Алпо-хималайска геосинклинала, обхващаща западните брегове на Атлантичес-

кия океан, Средиземно море, Южна Европа (включително България), Северна 

Африка, Кавказ, Хималаите и завършва с Малайския архипелаг. 

 
Фиг. 7.9 Схема на разлом и навлак 
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 В нагънатите области тектонските сили са активни и днес. Извършват се колебателни 

движения на земната кора. Съвременните вулканични и земетръсни зони се намират изклю-

чително в нагънатите области. 

4.1.2 Платформи 

 Платформите са области, които не са били подлагани на активни движения на земната 

кора в близките геоложки епохи. Активните движения в тези области са ставали само през 

най-старите геоложки епохи - Архайска и Протерозойска. В резултат на това днес тези об-

ласти се характеризират със спокоен тектонски режим и незначителни колебателни движе-

ния на земната кора. Много от платформите включват в себе си райони, по-високо разполо-

жени от останалите, които имат още по-устойчив тектонски режим. Тези райони се наричат 

щитове. 

Фиг. 7.10 Геоморфоложки платформи 

 По външен вид платформите представляват издигнати, най-често равнинни райони. 

Съвременните релефни форми в тях се дължат най-вече на действието на външните релефо-

образуващи сили. Платформите не са монолитни. Състоят се от множество мини и микроп-

латформи, които могат да се придвижват една спрямо друга. 

4.2 Морфоструктурни райони 

 Морфоструктурните области включват в себе си големи и сложни комплекси, които 

имат сходен външен вид и произход. Това са планински системи, големи плата и равнини, 

низини и долинни системи. Например, Алпо-хималайската геосинклинала обхваща Тибетс-

ката планинска земя, Хималаите, Иранското плато, Алпийската планинска система и още 

няколко морфоструктурни района. Бразилската платформа е изградена от Бразилското плато 

и от долинните системи на реките Амазонка и Ла Плата. 

 Морфоструктурните райони обхващат хиляди квадратни километра площ и имат ед-

накъв или близък произход на основните релефни форми в тях. 
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4.3 Морфоструктурни единици 

 Морфоструктурните райони са образувани от отделни релефни форми, наречени мор-

фоструктурни единици. Морфоструктурни единици са планините, долините, платата, низи-

ните и т.н. 

 В отделните морфоструктурни области се образуват форми с различен външен вид и 

произход. В зависимост от структурата на района, разглеждаме следните морфоструктури: 

4.3.1 В хоризонтална структура 

 Хоризонталните структури са характерни най-вече за платформите.  Образуват се 

предимно морфоструктури, характерни за равнинния релеф: низини, плата, терасовидни до-

лини, каньони, асиметрични долини и т.н.  Голямо значение при формирането на релефа в 

хоризонталните структури имат външните релефообразуващи сили. 

 В България подобни морфоструктурни единици се срещат в Дунавската равнина, коя-

то представлява една микроплатформа. 

4.3.2 В гънкова структура 

 Образуват се морфоструктури, характерни за хълмистия и планинския релеф.  Най-

характерната форма за гънковата структура са верижните планини. Те се образуват се при 

силен натиск и издигане на земната повърхност. Примери за верижни планини са Источна 

Стара планина, Средна гора и др. 

 В гънковата структура са характерни антиклинални възвишения - хребети, хълмове, 

ридове. Редом с тях се срещат и синклинални понижения - синклинални долини и долове. 

Когато по склоновете на антиклиналата, под действието на външните земни сили се образу-

ват долини, те се наричат рюз. Понякога два рюза, намиращи се на срещуположните склоно-

ве на антиклиналата, достигат билото и се сливат. Такава форма се нарича клюз. 

 Под действието на външните сили, в гънковата структура се получават и инверсни 

релефни форми. На мястото на изпъкналите форми, вследствие разрушаване на скалите, се 

получават отрицателни форми. Такива са антиклиналните долини, които се образуват на 

мястото на антиклинала и се наричат комб. Такава е долината на река Дрипла, ляв приток на 

река Осъм. Други инверсни форми са антиклиналните плата, образувани на мястото на 

антиклиналата. Под действието на външните сили тяхното ниво може да бъде по-ниско от 

нивото на съседната синклинала. Този процес понякога се съпровожда с колебателни движе-

ния на земната кора, които водят до издигане на синклиналата. 

 Характерни форми за гънковата структура представляват куестите. Те са възвише-

ния, образувани по бедрата на антиклиналата, когато ерозията, причинена от притоците на 

антиклиналната долина, издълбае техните долини до основата на антиклиналата. Куестите 

обикновени имат стръмни склонове към антиклиналната долина. 

 Тези релефни форми са характерни за района на Стара планина и Предбалкана. 

4.3.3 В разломна структура 

 В разломна структура е характерно образуването на следните морфоструктурни еди-

ници: 

 Хорстови възвишения и планини.  Такива в България са Рила, Пирин, Беласица, Ви-

тоша и др. 

 Разседни долини и долове - долините на Бели и Черни Искър, Рилска река, Илийна, 

Благоевградска Бистрица, Широколъшка река, Девинска река, Чепинска река. 

 Грабенови долини -долините на реките Струма и Места. 

 Грабенови котловини (Софийско поле). 

4.3.4 В масивна структура 

 Масивните структури се образуват върху интрузивни форми на магматизъм, в резул-

тат на издигане на земната кора. В много случаи издигането е съпроводено с нагъвания и 

разломявания на земната кора. 
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 В масивна структура се образуват възвишения и планини, които имат заоблени и ши-

роки върхови повърхнини. Характерен пример за масивна планина в България са Родопите 

със своите куполообразни върхове. 

 Образуват се също така и обширни планински плата. 

5. Магматизъм 
 Магматизъм се нарича явлението, свързано с движението на магмата в земната кора. 

Магмата представлява разтопена скална маса от мантията, която има висока температура и е 

подложена на голямо налягане в земните недра. Магмата носи със себе си твърди и газооб-

разни частици и има сложен химически състав.  Разглеждат се два вида магматизъм: 

 - Интрузивен, когато магмата застива в земната кора и не излиза на повърхността на 

Земята; 

 - Ефузивен, когато магмата излиза на земната повърхност и се движи по нея. В такъв 

случай, тя се нарича лава, а явлението, при което лавата излиза и се движи по земната повър-

хност - вулканизъм.  

 Ефузивният магматизъм образува вул-

кани. Това са релефни форми от застинала ла-

ва, образувани около мястото на изригване. 

Процесът на изригване се нарича ерупция, а 

отворът, от който се изхвърля лавата - кратер. 

5.1 Релефни форми образувани 

от интрузивния магматизъм  

 При интрузивния вулканизъм магмата 

не излиза на повърхността на Земята и застива 

в земната кора, като образува така наречените 

плутонични1 тела.  Скалите от които те са 

изградени са по-устойчиви на разрушаване. 

Когато в резултат на тектонските процеси и на 

дейността външните релефообразуващи сили 

плутоничните тела излизат на повърхността, те 

се разрушават по-трудно в сравнение с околни-

те скали. Образуват характерни релефни фор-

ми: от масивни планини до отделно стърчащи 

скали.  В зависимост от формата, в която е зас-

тинала лавата в земната кора, се разглеждат 

следните форми: батолит, лаколит, лополит, 

щок и дайка, сил.   

5.1.1 Лаколит  

 Има хлебообразна форма (виж фиг. 7.12) 

и лежат плитко под повърхността. Образуват се 

в седиментни скали. Обикновено при създава-

нето си, те са повдигнали пласта скали над тях, 

при което на повърхността се образуват възви-

шения със слабо изразени структурни линии. 

Заемат площ до 5 – 6 хиляди кв. км. Когато се 

покажат на повърхността, те се изобразяват се 

                                                 
1 Плутон е едно от имената на древногръцкия бог на подземния свят и подземните недра. Наричан е 

още Хадес, Аидоней, Аид. 

 
Фиг. 7.11 Плутовидни тела: 1 Лаколит; 2 

Щок; 3 Батолит; 4 Дайка; 5 Сил; 6 Нек; Ло-

полит 

 
Фиг. 7.12 Лаколит в Колорадо, САЩ 
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със затворени хоризонтали, които имат заоб-

лени очертания. 

5.1.2 Батолити  

 Представляват големи, разчленени 

интрузивни тела, които се разширяват в дъл-

бочина. Заеманата от тях площ достига до 30 

000 km2. Образуват масивни планини и ридо-

ве и когато се покажат на повърхността, те се 

изобразяват върху картите с хоризонтали. 

5.1.3 Щок  

 Има стволообразна форма, някои от 

тях завършват на повърхността с дайки. Те са 

със значително по-малки размери и често са 

под почти прав ъгъл с равнината на околния 

релеф. Когато се показват на повърхността, те се изобразяват със знака за отделно стърчаща 

скала и много рядко с хоризонтали. 

 

5.1.4 Нек 

 Представлява възвишение с много стръмни склонове и заравнено било, което се полу-

чава при разрушаване на скалите, ограждащи гърлото на вулкан. Има размери до няколко 

km2.  

 Останалите плутонични тела 

имат по-малко влияние върху реледа-

релефа. Като цяло плутоничните тела 

имат съществено значение за формира-

не на облика на  съвременния релеф. Те 

са разпространени както в равнините, 

така и в планинските области. В Канад-

ския щит плутоничните тела изграждат 

обширната Канадска равнина, наклоне-

на към Хъдсъновия залив. В планинс-

ките области плутоничните тела обик-

новено изграждат верижни и масивни 

планини. При верижните планини,ни 

плутонични тела образуват най-често 

средната, най-висока верига. От тях са 

изградени най-високите планини от Алпо-Хималайската и Кордилерската верижни системи. 

 
Фиг. 7.13 Батолит в Националния парк Йосе-

мити, Калифорния 

 

 
Фиг. 7.15 Нек в Баган, Моанмар 

 
Фиг. 7.14 Щок в Тирол, Италия 

 
Фиг. 7.16 Разпространение на плутоничните тела 

в България 
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В масивните планини плутоничните тела участват в изграждането на най-високите планинс-

ки върхове.  

 В България всички планини са изградени изцяло или от части от интрузивни скали. 

Върховете Ботев, Триглав, Вежен и Миджур са плутонични тела, а под горните пластове на 

върховете Ком, Мургаш и Баба се откриват интрузивни скали. Във Витоша и в Средна гора 

на повърхността са излезли обширни плутонични тела. Странжанските и Сакарските възви-

шения също са изградени от интрузивни скали. 

5.2 Видове вулкани  

 Според вида на кратера се разглеждат два вида вулкани: 

5.2.1 Пукнатинни вулкани  

 Отворът им е удължен и представлява пукнатина. При този тип вулкани обикновено 

лавата намира няколко съседни пукнатини и се излива едновременно от тях. Дължината на 

пукнатините може да бъде до стотици километри. Изливащата се от тях лава затрупва както 

пукнатините, така и прилежащите скали и образува положителни форми. Пример за пукна-

тинен  вулканизъм в България е Средногорският пукнатинен  вулканизъм, който е създал 

форми от Пиротската котловина до Босфора, в това число са и вулканичните форми в Родо-

пите. Пукнатинният вулканизъм е бил много активен в минали геоложки епохи, но днес се 

наблюдава по-рядко. Действащи пукнатинни вулкани има в Исландия и затова учените нари-

чат този тип вулкани Исландски. 

5.2.2 Централни (кратерни) вулкани  

 Отворът им е кръгъл или овален и се нарича гърло. При тях обикновено лавата излиза 

само от едно гърло, около което се създава вулканичен конус. Около гърлото се образува 

фуниеобразна форма, наречена кратер. След затихването на вулкана, в кратера често се обра-

зува вулканично езеро. 

 По характера на проявление централ-

ните вулкани са много разнообразни. Най-

общо могат да се разделят на два вида (виж 

фиг. 7.14): стратовулкани (изграждат вулка-

нични конуси на няколко слоя, образувани 

при последователни изригвания) и щитовид-

ни вулкани (изграждат обширни лавови поле-

та). Условно вулканите могат да се разделят 

на няколко типа, които често носят името на 

някой свой представител: 

 Тип "Везувий". Изригва със съвсем 

малко лава. Вместо това се изхвърлят големи 

количества скални късове, пепел и газове. 

Често ерупцията е придружена с взрив. От 

този тип са вулканите Етна, Везувий, вулка-

ните на Курилските острови, на Камчатка и в Малайския архипелаг. При изригването си, 

тези вулкани могат да променят значително релефа на земната повърхност. На островите от 

Малайския архипелаг изригването на вулкани от този тип е причинило  потъването на части 

от острови или цели острови. 

 Тип "Стромболи". Характерен е с изригването на скални късове с различна голе-

мина и вулканична пепел, преди да се излее лавата. Образува се широк кратер, който се на-

пълва с лава в определени интервали. После следва слаб взрив, при който се разрушава слоя 

застинала лава от предишната ерупция, запушващ кратера.  Името на групата е дал вулкана 

 
Фиг. 7.17 Централни вулкани 

а -  стратовулкан, б – щитовиден, 

1 – магмено огнище, 2 – гърло, 

3 – вулканичен конус 
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Стромболи на едноименния остров в Тиренско море, близо да остров Сицилия. Подобни са 

вулканите Исалко в Сан Салвадор, Сангай, Авачинская сопка и др. 

 Тип "Хавайски". Характерен е с това, че от кратерът излиза само голямо количест-

во лава, без газове и пепел. Лавата тече с висока скорост (до 30 km в час) и има много висока 

температура (до 1300ºС на повърхността). От многократните изригвания на лавата се образу-

ва широко, с малки наклони лавово поле, което наподобява щит. Представители: Килауеа на 

Хавайските острови, Толбачинский на полуостров Камчатка. 

 Тип “Мон Пелие”. Ерупцията на тези вулкани е съпроводена с изхвърляне на 

втвърдени вулканични скали, лапили2 и пепел, които се  свличат по вулканичния конус. Така 

в подножието на конуса се образуват свлачища и срутища. Изригването на вулканите е съп-

роводено с изхвърляне от пукнатини и канали на големи количества газове, богати на серо-

водород, които са по-тежки от въздуха и силно отровни. През 1902 година вулкана Мон Пе-

лие на остров Мартиника, Малките Антилски острови, избухнал и разтърсил намиращия се 

наблизо град Сен Пиер, а газовете, изхвърлени от него задушили 30-хилядното население на 

града. Подобни са вулканите Суфриер на остров Сен Винсент от Малките Антилски острови, 

Шевелуч на полуостров Камчатка и др.  

 Подводни вулкани. Повечето от вулканите действат под водата, където оформят 

подводния релеф. Те се наблюдават трудно и за това са слабо изучени. Понякога лавата от 

ерупцията излиза на повърхността и образува остров. Например, през 1867 година на архи-

пелага Тонга се появила плитчина, от която излизал дим. През 1885 г. височината на вулка-

ничния конус достигнала 76 метра. До 1927 година вълните успели да разрушат острова, но 

през същата година отново изригнал вулкан, който образувал конус с диаметър 6 km и висо-

                                                 
2 Лапили (лат. “lapillus”) – закръглени или ъгловати частици (2 - 50 mm), изхвърлени от вул-

кана. Образуват се най-често от застинали пръски лава.   

 

Фиг. 7.18 Видове вулкани 
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чина 90 метра. В екваториалните и тропически води разрушените от вълните вулканични 

конуси стават предпоставка за образуване на коралови острови (атоли). 

 Маари. На различни места по земната повърхност: в областта Оверн във Фран-

ция, в Никарагуа, на остров Ява, в Нова Зенландия и др.  се наблюдават вдлъбнати форми, 

най често запълнени с вода, чиито дъна са изградени от вулканични скали. Счита се, че те са 

създадени в резултат на единични взривове, които са изхвърлили пласта от скален материал 

над гърлото на вулкана. Някои от тях, например в Южна Африка и в Якутия (Сибир) са изг-

радени от кимберлит (“синя земя”) и представляват големи находища на диаманти. 

5.3 Явления, следващи вулканизма 

 Характерни явления, следващи ерупцията на вулканите са изригването на гейзери, 

излизане на газове и появата на термални и кисели извори. Тези явления се проявяват в пе-

риода след активното действие на вулкана и неговото пълно затихване. Наричат се след-

вулкански процеси.  

5.3.1 Гейзерите  

 Представляват периодично изригване на горещи води, пари и газове. Името им идва 

от Големия Гейзер в Исландия, който изхвърля водна струя на височина 66 метра. Разпрост-

ранени са в Исландия, САЩ, Нова Зеландия, полуостров Камчатка и др. В България при сон-

даж край Сапарева баня е изригнал гейзер с тем-

пература на водата до  100ºС. Интервалът на из-

ригване е няколко минути. За  топографските 

карти в средни и дребни мащаби е въведен спе-

циален условен знак за гейзери (виж фиг. 7.20). 

На останалите карти се изобразяват чрез знака за 

фонтан и при възможност се поясняват с надпис 

„гейзер”. Гейзерите се изобразяват с цвета на 

хидрографските обекти. 

 5.3.2 Термалните извори  

 Обикновено са минерализирани и съдържат разтворен въглероден двуокис. Имат тем-

пература на водата над 25ºС. Те се изобразяват със знака за извор, като се отбелязва техния 

минерален състав с надпис “мин.” или преобладаващия състав на водата (“желез.”, “сер.”, 

“сол.” и др.). 

5.3.3 Кални вулкани  

Ако при затихването на вулкана, излизащите газове и водни пари срещнат по пътя си 

неспоени и силно овлажнени седиментни скали, те ги размиват и изкарват на повърхността. 

Така се образуват кални вулкани, над които непрекъснато се отделя пара. При наличие на по-

 
Фиг. 7.19 Маар (вляво схема на маар; вдясно - маар в планината Айфел, Германия) 

 

Термален извор 

Гейзер 

Кален вулкан 

 ТП       ЕТК    СТК 

Фиг. 7.20 Изобразяване на следвулка-

нични явления 
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големи каличества вода, излизаща от кратера на такъв вулкан, се образуват кални потоци. 

Най-известният кален вулкан е Солфатара в Италия, на чието име са наречени местата, къде-

то излизат газове при затихването на вулкани (“солфатари”). Кални вулкани има и в Бълга-

рия по долината на река Сазлийка и нейните притоци, Соколица и Априловска река. Върху 

едромащабните топографски карти калните вулкани се изобразяват като могили – с хоризон-

тали или с условен знак, в зависимост от размера им и от мащаба на картата.  

 Разпространението на вулканите по земната повърхност е неравномерно. Ясно са 

очертани четири вулканични зони, съвпадащи по местоположение с нагънатите области от 

земната повърхност: Тихоокеанска зона, Средиземноморска зона, Атлантическа зона и Ин-

дийска зона.  

5.4. Релефни форми, образувани от ефузивния магматизъм 

 При излизането на лавата на повърхността, тя тече по земната повърхност и застива 

върху съществуващия релеф. По този начин при вулканизма непосредствено се образуват 

нови релефни форми.  

5.4.1 Вулканични конуси  

 Представляват едри форми, образува-

ни вследствие вулканизма. Те се образуват от 

стратовулканите в резултат на последовател-

ни изригвания на лава, при които те увелича-

ват своя размер. На топографските карти тези 

форми се изобразяват с хоризонтали, като 

трябва да се обърне внимание на добре очер-

таната линия на основание.  

5.4.2 Кратери  

 Представляват затворени, вдлъбнати 

форми на върха на вулканичния конус, на 

дъното на които е отворът, от който излиза 

лавата. На някои от изгасналите вулкани дъ-

ното на кратерите е запълнено с вода, като по 

този начин са се образували кратерни (вулканични) езера. Когато е възможно, те се изобра-

зяват чрез хоризонтали, а за картите в средни и дребни мащаби е въведен специален условен 

знак за кратер, който се оформя в кафяв цвят. 

5.4.3 Лавови потоци 

 Получават се, когато лавата застива по склоновете на вулканичните конуси. Те предс-

тавляват удължени, заоблени възвишения. Често при вулканите от Хавайски тип те запълват 

дъната на отрицателни релефни форми (долини и долове). На картите се изобразяват с усло-

вен знак, оформен в кафяв цвят. Ако не се е образувал вулканичен конус и лавата се излива в 

равнинен терен, се образуват лавови полета. Изобразяват се със същия условен знак, като се 

различават от лавовите потоци по своята форма. 

5.4.4 Калдера (сома) 

 При вулкани, изхвърлящи големи количества газове често се получават газови взри-

вове. Те могат да разрушат образуваните при предишни изригвания вулканични конуси. На 

тяхно място се образува дълбока копановидна форма, наречена калдера или сома. През 1883 

година от газовите ерупции е бил разрушен конусът на вулкана Кракатау. Подобна участ са 

имали вулканите Бандайсан в Япония, Катмай в Аляска и др. В калдерата може да възникне 

нов вулканичен конус и процесът да се повтори. Такъв вторичен конус има вулканът Везу-

вий. 

 
Фиг. 7.21 Вулканичен конус (възвишението 

Кожух, край с. Рупите) 
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5.4.5 Баранкоси  

 Образуват се по склоновете на вулканичните конуси под действието на външните ре-

лефообразуващи сили, най-вече на ерозията. По склона на вулканичният конус се редуват 

тесни, вдлъбнати, издължени форми и заострени ребра. Създаването им се дължи на големи-

ия наклон на склоновете на вулканичните конуси. Изобразяването на малките форми по 

склоновете на  баранкосите се извършва както при останалите ерозионни форми - с условни 

знаци  знак или чрез хоризонтали, когато това е възможно. 

5.4.6 Трапи 

 Свързани са с пукнатинния вулканизъм. Те представляват обширни плата, заети от 

вулканични материали. Наричат ги още лавови плата. Такива са Средносибирското плато 

между реките Енисей и Лена, Колумбийското плато, остров Исландия и др. Трапи се образу-

ват при наличие на множество пукнатини, от които е излязло голямо количество лава. По-

върхността на трапите обикновено е заета от наноси, които са покрили вулканичните скали. 

Затова те не се изобразяват върху топографските карти със специален условен знак. В Бълга-

рия обширни лавови покривки има 

между гр. Брацигово и гр. Батак, от 

Момчилград до Маджарово и север-

но от гр. Кърджали. 

5.4.7 Дайка  

 Образува се когато от еди-

нични пукнатини изтича по-малко 

количество лава. Представлява про-

дълговато тясно възвишение със 

стръмни склонове и остри гребени.  

В зависимост от мащаба и от разме-

рите си, те се изобразява с условен 

знак (виж фиг. 7.22) или с хоризон-

тали, като хълм (рид).   

5.4.8 Нек  

 Това е възвишение, образувано при изригване на по-голямо количество лава през 

пукнатина. Той прилича на малък вулканичен конус. В зависимост от въздействието на вън-

шните релефообразуващи сили, и от възрастта на нека, той може да бъде със заострен връх и 

стръмни, скалисти склонове или заоблен, нисък, приличащ на голяма тракийска могила. Ко-

гато не е възможно некът да се изобрази с хоризонтали, той се оформя със знак, подобно на 

могила. Възвишения от този тип в България има между Сухиндол и Свищов, познати като 

Базалтовите могили.  

6. Земетресения 
 Земетресенията представляват кратковременни трусове на земната повърхност. Те се 

причиняват от други земни сили, но са включени към релефообразуващите сили, тъй като 

по-силните земетресения пряко могат рязко да променят характера на релефа в дадена област 

- поява на разседи и пукнатини, образуване на свлачища, промяна на теченията на реките и 

образуване на езера.  

 Науката, изучаваща земетресенията се нарича сеизмология.  По повърхността на Зе-

мята са изградени около 500 сеизмични станции, които регистрират земетресенията. В Бъл-

гария има 8 станции. Интензивността на земетресението се измерва по различни скали. Най-

често се използва девет степенната скала на Рихтер, която оценява земетресенията по осво-

бодената от тях енергия.  За Геоморфологията най-голямо значение има скалата на Медведев 

- Шпонхоер - Карник, която е 12 степенна и оценява земетресенията по усещанията на хора-

та, разрушенията и измененията в релефа, които настъпват при земетресението. 

 
Фиг. 7.22 Дайка (вляво – изобразяване на СТК, вдясно 

– снимка) 
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Фиг. 7 Разпространение на земетресенията (горе) и връзката им с тектонските плочи (до-

лу) 

6.1 Тектонски земетресения 

 Тектонските земетресения са най-силни, имат най-голямо разпространение и обхва-

щат най-големи площи. Те възникват при тектонски размествания и движения на земната 

кора. При колебателните движения се натрупва енергия, особено по краищата на плат-

формите която се освобождава в даден момент под формата на земетресение.  

 Образуват се ивици по границите на големите плочи на литосферата, които имат най-

значителна сеизмична активност. 

 Районът от вътрешността на Земята, където се освобождава енергията се нарича хипо-

център или фокус на земетресението. Точката от земната повърхност, намираща се непос-

редствено над него се нарича епицентър на земетресението. При повечето земетресения хи-

поцентърът им е в границите на земната кора, т.е. на дълбочина до 70 km. Такива земетресе-



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 7: Вътрешни релефообразуващи сили                                       стр. 89 

ния се наричат плиткофокусни. Те най-често се пораждат на границата между платформите. 

Съществуват и земетресения, чиито хипоцентър се намира на значителна дълбочина 300 - 

720 km и се наричат дълбокофокусни. 

 Земетръсните зони на Земята се намират в геосинклиналните области, където тектон-

ското развитие не е завършило. Повечето земетресения са регистрирани в два района: Тихоо-

кеански (около 80% от всички земетре-

сения) и Средиземноморски. В тектон-

ски стабилните области (платформи и 

щитове) земетресения се случват край-

но рядко.  

 България попада в средиземно-

морската зона, където най-чести са 

плиткофокусните земетресения. Изк-

лючение правят някои земетресения на 

островите Крит и Кипър, във Враня 

(Румъния) и др. Най-сеизмично актив-

ните райони в България са около нос 

Калиакра (IX - X степен) и Горнотра-

кийската низина (X - XI степен). София 

се намира в зона, в която са възможни земетресения от IX степен (виж фиг. 7.23). 

6.2 Вулканични земетресения 

 Вулканичните земетресения са свързани активността на вулканите. При движението 

на магмата в земната кора се получават срутвания и размествания на блокове, които осво-

бождават значителна енергия. Те са по-ограничени по сила и обхват от тектонските земетре-

сения. Съпътстват както енфузивния, така и интрузивния магматизъм. 

6.3 Денудационни земетресения 

 Денудационните земетресения се причиняват от енергията, освободена при свличане 

на земни маси по повърхността на Земята и при срутвания на скални маси, намиращи се в 

кухини във вътрешността на земната кора. 

6.4 Изкуствени земетресения 

 Регистрират се, когато причината за възникване на земетресението е човешката дей-

ност. Подземните ядрени опити винаги са свързани със земетресения, поради голямото коли-

чество освободена енергия. При изпомпването на нефт, газ, вода от земните недра се получа-

ват кухини, сводовете на които понякога се срутват и предизвикват земетресения. 

6.5 Влияние на земетресенията върху релефа 

  Сами по себе си земетесенията не създават големи релефни форми. В зависимост от 

геоложкия строеж на скалите и действието на други релефообразуващи сили (изветряне, тек-

тонски движения, ерозия) могат да се получат и значителни по размери форми. Пример в 

това отношение  е образуването на Сарезкото езеро в Източен Памир, Таджикистан. През 

1911 година, в резултат на земетресение се свлича огромно количество скална маса, която 

прегражда долината на река Мургаб със скална стена висока 740 метра. В резултат се обра-

зува езеро с площ 80 km2. 

 Според 12 степенната скала на Медведев - Шпонхоер - Карник земетресенията пре-

дизвикват следните промени в релефа на земната повърхност: 

 първа до пета степен - няма забележими промени в релефа;  

 
Фиг. 7.23 Сеизмична карта на България 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 7: Вътрешни релефообразуващи сили                                       стр. 90 

 шеста степен - възможно е образуването на малки пукнатини във влажна почва (до 1 

cm), свличания в планините и промяна на дебита на извори; 

 седма степен - свличания на скални маси и каменопади, възможни свличания на 

алувиални речни брегове, поява и изчезване на извори, промяна на нивото на подпочвените 

води; 

 осма степен - образуване на пукнатини в почвата до няколко см, свличания и срут-

вания на земни маси; 

 девета степен - пукнатини до 10 cm, а по склоновете и бреговете на реките и повече; 

наводнения в равнините, чести свличания и срутвания; 

 десета степен - пукнатини в почвата до 1 метър, успоредно на леглата на реки и по-

тоци се появяват широки процепи, преместват се пясъци и тинести маси в крайбрежните ра-

йони, поява на нови езера;  

 единадесета степен - значителни деформации на почвата, хоризонтално и вертикал-

но преместване на земни маси, образуване на големи пукнатини и разриви, срутвания; 

 дванадесета степен - коренни промени на земната повърхност, образуват се разседи 

и свлачища, свличат се речни брегове, поява на нови езера, образуват се водопади, променят 

се теченията на реките. 
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Тема 8 

ВЪНШНИ РЕЛЕФООБРАЗУВАЩИ СИЛИ 
 

 Дейността на външните релефообразуващи сили е насочена главно към разрушаване 

на релефните форми от земната повърхност. Изключение от това правило е създаването на 

някои акумулационни земни форми от водите и вятъра. 

 Външните сили действат бавно и незабележимо за промяната на съществуващия 

релеф. Те не създават мегаформи, но променят значително земната повърхност. 

 Процесът на разрушаване на скалите, на отнасяне на разрушения скален материал 

(елувий) и неговата акумулация се нарича денудация. Най-ниското място за дадена релефна 

форма или район, където се натрупва скалния и почвен материал се нарича базис на 

денудацията. 

 По своя характер денудацията не е просто преместване на скален материал от зоната 

на изветряне до денудационния базис. При придвижването на елувия скалите допълнително 

се разрушават поради триенето на скалните късове в склоновете по които те се преместват. 

Този процес се нарича коразия. 

8.A. РЕЛЕФООБРАЗУВАЩА ДЕЙНОСТ НА 

ПОВЪРХНОСТНО ТЕЧАЩИТЕ ВОДИ  
 Източници на порърхностно течащи води са изворите и валежите. В резултат на 

валежите върху земната повърхност значителни количества вода под формата на дъжд, сняг 

и понякога град. Част от тази вода се изпарява, друга част попива в почвата и в пукнатините 

на скалите. Останалото количество вода започва движение по земната повърхност под 

действие на силата на гравитацията. Именно тази вода разрушава повърхностния слой и 

извършва релефообразуваща дейност.  

 Повърхностно течащите води се движат по различни начини. При сравнително по-

слаби валежи, падналото количество вода е малко и тя се движи по склоновете на малки 

струйки, следвайки грапавините на релефа. Този начин на движение се нарича струйчесто. 

При по-силни валежи, падналите върху земната повърхност води са повече и се образува 

един непрекъснат пласт от вода, движеща се по склоновете на релефните форми. Този начин 

на движение на повърхностните води се нарича плоскостно. Струйчестото и плоскостното 

движение, се наричат  неруслови движения. Те не изработват собствена вдлъбнатина, по 

която да се движи водата. 

 В повечето случаи повърхностно течащите води се събират и текат в съществуващи 

вдлъбнатини по склоновете на релефните форми. Това могат да бъдат пътеки на животни, 

коловози на коли, естествени вдлъбнатини в почвата или тектонски нарушения на скалите. 

При движението си в тези вдлъбнатини водата ги разширява и задълбава. Този вид движение 

на водата се нарича линейно или руслово. 

 Линейното движение на повърхностните води е най-разпространено. В зависимост от 

режима си, то се разделя на: 

 Временно линейно движение. Образува се при силни дъждове или при интензивно 

топене на дебела снежна покривка. Временно движение на водите се получава и при ручеи с 

непостоянен воден режим, които пресъхват в определени периоди или се активират при 

продължителни дъждове. 

 Постоянно линейно движение. Осъществява се от реките и по-малките потоци с 

постоянен воден режим, в които водата започва движението си от извори. 
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1. Дейност на повърхностно течащите води 
 Повърхностно течащите води извършват два основни вида релефообразуваща дейност 

- ерозия и алумулация. 

1.1 Ерозия 

 Когато процесът на разрушаване на скалите и на най-горния почвен слой се извършва 

под влияние на повърхностните води, той се нарича ерозия. Както разрушаването на скалите, 

така и отнасянето на разрушения материал може да се извършва под съвместното 

въздействие на няколко фактора (например изветряне и дейност на вятъра). 

 В зависимост от начина, по който водата се движи по земната повърхност, се 

разглеждат струйчеста, площна и линейна ерозия. Въпреки, че в същността си трите вида 

ерозия имат еднакъв механизъм на действие, те образуват различни релефни форми и за това 

ще бъдат разгледани отделно.  

 Линейната ерозия действа в две основни направления: 

 Дълбочинна ерозия, която издълбава руслото във вертикална посока, в резултат на 

което то става по-дълбоко; 

 Странична ерозия, която подкопава бреговете, в резултат на което вдлъбнатината, в 

която тече водата се разширява. 

 При всички случаи на линейна ерозия се наблюдават и дълбочинна, и странична 

ерозия. Силата на двата вида ерозия е различна и зависи от няколко фактора: тектонски 

режим; геоложки строеж; климат; съществуващ релеф и растителност. 

 Тъй като ерозията е най-силна в участъците от руслото, където то има най-голям 

наклон, то тези участъци бързо се изравят от водата. В резултат на това, районът с най-голям 

наклон се премества по-нагоре по 

течението. Този процес на движение на 

най-големия наклон срещу течението на 

водата се нарича регресивна ерозия. 

При действието на този вид ерозия 

руслото на водното течение придобива 

надлъжен профил с вид на вдлъбната 

крива, наклонът която се увеличава 

нагоре по течението на водата. Този 

профил се нарича профил на 

нормалното падане или профил на 

равновесие (фиг. 8.1). По профила може 

да има различни неравности, които се получават от нееднаквия строеж на скалите. 

1.2 Акумулация 

 Акумулацията е друг вид релефообразуваща дейност на повърхностно течащите води. 

При него се получава натрупване на разрушения скален материал в по-ниските места на 

релефните форми. Мястото, където има условия за акумулация се нарича ерозионен базис. За 

повечето долини на реките и ручеите ерозионен базис е районът на устието им, където те се 

вливат в други реки или във водните басейни. Ерозионен базис може да се образува 

вследствие на регресивната ерозия. При преместване на най-големия наклон нагоре по 

течението скоростта на водите намалява и се създават условия за отлагане на част от носения 

от тях материал по бреговете им. По този начин се получават плодородни пойми край реките. 

 
Фиг. 8.1 Профил на нормалното падане 
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2. Релефни, форми от площната и струйчестата ерозия 
 Площната и струйчестата ерозия имат по-ограничено разпространение в сравнение с 

линейната. Ето защо, релефните форми, образувани от тях се срещат значително по-рядко. 

Те са два вида: земни пирамиди и долчини. 

2.1 Земни пирамиди 

 Земните пирамиди представляват изпъкнали конусообразни възвишения с малки 

размери. Височината им е от 1 - 2 до 30 - 40 метра. Образуват се върху склонове, изградени 

от слабо споени утаечни скали (пясъчници) под действието на струйчестата ерозия. Водните 

струи отнасят част от почвения материал, а незасегнатите участъци остават да стърчат. 

Обикновено те не се образуват изолирано, а в определени райони се срещат групи от земни 

пирамиди. 

   

 Земните пирамиди обикновено не се изобразят на топографските планове и карти. 

Ако се разпростират върху голяма територията (фиг. 8.2), площта им се обозначава върху 

картите като заета скали и пясъци. Ако земните пирамиди са големи и обособени (фиг. 8.3), 

те се изобразяват върху топографските карти с условен знак за отделно стърчащи скали. 

Надписва се относителната им височина в метри. Земните пирамиди не са устойчиви форми: 

те бързо се изменят.  Старите пирамиди се разрушават и се създават нови. Поради това, 

макар на картите да се изобразява точното място на пирамидите в момента на заснемането, 

те не могат да бъдат използвани за целеуказване и за ориентир.  

 У нас пирамиди има край село Кътина, Софийско; около гр. Мелник; до село Стоб в 

Рила и на други места. Те са обект на туризма и се изобразяват на туристическите карти.   

2.2 Долчини 

 Долчините представляват 

малки, продълговати, вдлъбнати 

релефни форми (фиг. 8.4а). Те са 

винаги прости, без разклонения. 

Имат слабо изразена линия на 

прегъване и малък наклон на 

склоновете. Изобразяват се чрез 

хоризонтали, които имат плавни 

извивки (фиг. 8.4б). Освен от 

струйчестата ерозия, долчини 

могат да се образуват и при 

карстовия процес и като последен стадий от развитие на оврази.  

 

 
Фиг. 8.3 Земни пирамиди край с. Кривина 

 
Фиг. 8.2 Релеф, оформен от струйчеста 

ерозия 

 
                а) външен вид                           б) изобразяване 

Фиг. 8.4 Долчина 
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3. Релефни форми образувани от временното линейно 

движение на повърхностно течащите води 
При силни и продължителни дъждове и при интензивно топене на дебела снежна 

покривка водата не може да попие в земята или да се изпари. Тя се събира в по-ниските 

части и се формират временни ручеи и потоци. При движението си, те образуват следните 

видове релефни форми: водороина, промойна, ровина, овраг, дол, долчина и наносен конус. 

3.1 Водороина 

 Водороината е малка, тясна, продълговата, 

вдлъбнатина. Тя се образува само в почвен слой, когато 

водата разширява и задълбочава съществуващи 

вдлъбнатини, образувани от други фактори (пътеки на 

животни, коловози и др.). 

 Размерите на водороината рядко надминават 

дълбочина от 40 - 50 cm и широчина от 1 метър. 

Дължината е от няколко десетки до стотици метри. 

Поради малките си размери, водороината не се 

изобразяват на топографските карти. На плановете само 

по-големите водороини се оформят като промойни. 

3.2 Промойна 

 Образува се при развитието на ерозионния процес от водороината. Характеризира се с 

V образен профил и ясно изразена линия на прегъване (фиг. 8.6а). Склоновете на промойната 

са незатревени и са подложени на интензивно разрушаване. Размерите на промойната са: 

дълбочина до 1.5 метра, широчина до 5 метра и дължина от няколко десетки до стотици 

метра. 

 На топографските карти 

се изобразява със специален 

условен знак  (фиг. 8.6б), който 

е еднакъв за всички планове и 

карти. Двата края на знака се 

оформят с най-тънката линия 

за съответния мащаб, а в 

средата широчината на линията 

е 1 mm за ТП, 0.8 mm за ЕТК и 

за М 1 : 25 000 и 0.5 mm за по-

дребните мащаби. На 

топографските планове се 

надписва дълбочината на 

овразите с точност до 

дециметър. Изобразяват се 

всички промойни. 

 За да се изобразят 

промойни на ЕТК е необходимо те да са с дължина над 5 mm в мащаба на картата и с 

дълбочина над 1 метър. На СТК и в М 1 : 200 000 промойните се изобразяват с подбор, за да 

се покаже вида на терена. На картите в по-дребни мащаби, промойни не се показват. 

3.3 Овраг 

 Оврагът е вдлъбната, удължена, отворена релефна форма. Има ясно изразена линия на 

прегъване и стръмни, почти отвесни склонове. Максималните размери на оврага са  

 
Фиг. 8.5 Водороини 

 
        а) външен вид                            б) изобразяване (ЕТК) 

Фиг. 8.6 Промойна 
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дълбочина до 10 - 15 метра, ширина до 30-40 метра и дължина до 1 - 2 km. Оврагът е релефна 

форма в процес на образуване. Тя се изменя бързо и в случая, когато ерозията е интензивна, 

и когато тя затихва. В първия случай оврагът се разширява и задълбочава, а във втория 

бреговете се сриват и запълват дъното на оврага - получава се долчина, която се затревява и 

спира действието на ерозията. 

 Развитието на оврага 

преминава през няколко 

стадия: 

 Промойната е 

началният стадий при 

образуване на оврага. Развива 

се силна регресивна ерозия, 

която е предимно дълбочинна.  

 Вторият стадий се характеризира със силна дълбочинна и странична ерозия. Още не 

е достигнат ерозионния базис на оврага и няма акумулация на скалния материал. Оврагът е 

растящ, нараства нагоре по склона. 

 Трети стадий.  Характеризира се с активна странична ерозия, в резултат на което 

оврагът значително се разширява. Регресивната ерозия стихва. Оврагът достига ерозионния 

си базис и се получава натрупване на скален материал в подножието на оврага. 

 Четвърти стадий. Отслабва страничната ерозия и се активизира акумулацията,  както 

в подножието на оврага, така и по дъното му. Склоновете стават по-полегати. 
 Формата и размерите на оврага зависят не само от работата на повърхностно 

течащите води, но и от формата и наклона на склона, върху който се развива оврага. 

Изследванията показват, че на равно наклонените повърхности с наклон 10 - 35 градуса 

обикновено се развиват ромбовидни или ланцевидни оврази. Върху изпъкнали повърхности 

се развиват яйцевидни оврази или оврази с разширено устие. На хлътнали повърхности се 

развиват оврази с линеарна форма.  

Видове оврази в зависимост от мястото на образуването им: 

▪ склонови оврази, разположени по склоновете на 

положителни релефни формии.  

▪ брегови оврази, образуващи се по склоновете на 

долините. Възникват поради концентрацията на водите около 

някакво препятствие. Най-често се образуват в льосови почви. 

Имат стръмни брегове и покриват целия склон с гъста мрежа от 

оврази. 

▪ дънни оврази - образуват се на дъното на отрицателни 

удължени форми (долове, долчини и др.) при рязко увеличаване 

на водостока. 

▪ върхови оврази - образуват се в началото на дъното на 

отрицателни форми и обикновено имат малки размери и 

линейна форма.  

▪ висящи оврази - развиват се по склоновете на 

долините, като устието им е по-високо от дъното на долината. 

Образуваният праг се обяснява с наличието на по-устойчиви 

скали при устието на оврага, които не са податливи на ерозия. 

  В поясненията за употребата на условните 

знаци се дават различни критерии за различаване на 

промойна от овраг. Според указанията за ТП, промойните са с широчина до 1 m, а овразите - 

над 1 m. На ЕТК като оврази се изобразяват дормите, които в най-долната си част са широки 

над 2 mm. На СТК, промойните са с ширина до 5 m върху карти в мащаби 1:25 000 и 1:50 000 

и до 10 m върху карта в мащаб 1:100 000. 

 За изобразяване на овразите са предвидени два вида знаци: за овраг (фиг. 8.9б) и за 

тесен овраг (фиг. 8.9а). Различават се по щтрихите, с които се показват при овразите. 

 
       I                        II                         III                           IV 

               посока на развитие на ерозионните процеси 

Фиг. 8.7 Стадии на развитие на оврага 

 
Фиг. 8.8 Външен вид на овраг 
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Знаците се оформят в кафяв цвят, като ширината на овразите се показва мащабно, ако това е 

възможно.  

 Когато оврагът е по-широк от 5 mm в мащаба на ЕТК и 3 mm на ТП и на СТК, дъното 

му се оформя чрез хоризонтали.  При преминаване през по-тесни оврази, хоризонталите се 

прекъсват, както е показано на фиг. 8.9а. 

 В знаковата система на топографските планове е предвиден още един знак за 

изобразяване на оврази (фиг. 8.10) – за растящ овраг. Използва се, изобразяване на  оврази, 

които вследствие ерозията увеличават непрекъснато 

дължината си, като растат нагоре. Върхът или началото на 

подобни оврази представлява характерно наличие на 

отвесно скосено, необраснало с трева ронливо стъпало, над 

което следва здрава, обраснала с трева почва. Условният 

знак (точици) се поставя по водосливната линия над 

началото на оврага. 

3.4 Дол 

 Долът представлява последната фаза от развитието на оврага. Той има по-слабо 

изразена линия на прегъване и дъно, частично запълнено с наноси. Възможно е бреговете на 

дола да са затревени или залесени. Размерите му са по-големи от тези на оврага. Долове са с 

дължина от няколкостотин метра до десетки километри и широчина, която може да достигне 

ститици метри.  

 По склоновете на дола могат отново да се развият промойни и оврази при по-

дъждовни години. В такъв случай те се изобразяват с условни знаци. 
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      на топографските планове                            на ЕТК                в М 1: 25 000   на други СТК 

Фиг. 8.9 Изобразяване на оврази на топографските планове и карти 

 
Фиг. 8.10 Растящ овраг на ТП 

 
Фиг. 8.11 Изобразяване на дол върху ЕТК 
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 Долът обикновено може да се изобрази чрез хоризонтали (фиг. 8.11) поради по-малко 

наклонените си брегове и липсата на стръмни откоси. За разлика от долината, в него не тече 

река. 

3.5 Наносен конус 

 Това е единствената положителна форма образувана от дейността на временно 

течащите повърхностни води. Представлява натрупване на скален материал в по-ниските 

части на склоновете на релефната форма, в която са се образували оврази, промойни и 

долове. Има формата на полуконус, обърнат с 

върха нагоре (фиг. 8.12). Може да има 

значителни размери - от няколко десетки 

квадратни метри до няколко квадратни 

километра. На височина не достига повече от 

няколко десетки метра. 

 Наносният конус се изобразява с 

хоризонтали. Обикновено има добре изразена 

линия на основание. 

 Софийските квартали Бояна, 

Симеоново и Драгалевци са построени върху 

наносни конуси, които са се съединили в 

основите си. Те са създадени от разрушен 

скален и почвен материал от върховете на 

Витоша, донесен от временно течащите водни потоци. С течение на времето наносните 

конуси са се обединили и заравнили, за да достигнат съвременната си форма на яка.  

 

 

8.Б РЕЛЕФНИ ФОРМИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ПОСТОЯННИТЕ 

ВОДНИ ПОТОЦИ 

РЕЧНИ ДОЛИНИ 

 Постоянните водни потоци по земната повърхност се наричат реки. При движението 

си, те извършват същата релефообразуваща дейност, както и временните потоци. Разликата 

се състои в продължителността и интензивността на ерозионната дейност. От една, страна 

реките действат върху бреговете на речното русло целогодишно, а от друга - обикновено те 

представляват значително по-големи потоци от временните ручеи. Ето защо, релефните 

форми, образувани от постоянно течащите води се отличават с по-големите си размери. 

 В резултат на релефообразуващата дейност на постоянните водни потоци се образуват 

речни долини.  Те представляват продълговати, вдлъбнати, отворени релефни форми. 

Размерите им са от стотици метри до хиляди километри. Има долини, които се отнасят към 

най-големите форми в морфометричната класификация. Това са долините на реки като Нил, 

Амазонка и др.  

 Долината има три основни елемента 

на напречния си разрез (фиг. 8.13): дъно, 

русло и склонове.  Дъно на речната долина е 

повърхнината, която загражда долината 

отдолу.  Руслото на долината е онази част от 

дъното, която е заета от водното течение. 

Склоновете се простират между линията на 

прегъване на долината и дъното. 

 
Фиг. 8.12 Наносен конус 

 
Фиг. 8.13 Елементи на речната долина 
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 I. Релеф на речното русло 

 1. Образуване на речно русло 
 Образуването на речното русло е резултат от непрекъснатото взаимодействие между 

речното легло и течащата в него вода. 

Турболентността в движението на водата 

в потока е основната причина, 

способстваща за образуване на руслото. 

 Всеки воден поток се стреми да 

придаде на руслото такъв наклон, при 

който няма нито ерозия, нито акумулация. 

Този наклон се получава, когато реката 

достигне профила на нормалното падане. 

За всяка река тази крива има различна 

форма, която зависи от: 

 големината на потока; 

 превишението между извора и 

устието; 

 вида на скалите, през които 

протича реката и др. 

 2. Релефни форми, образувани върху руслото 
 Релефните форми, образувани от речното русло се разделят на три групи - неговия 

надлъжен профил, по течението на руслото и форми при устието. 

 2.1 Релефни форми, образувани по надлъжния профил на руслото 

 2.1.1 Водопади. Образуват се, когато реката преминава през участък с много 

устойчиви скали, които водата не може да разруши, а разрушава следващия участък с по-

меки скали. 

 Падайки от известна височина, водата подкопава скалите в основата на водопада и те 

периодично се обрушват и свличат. В резултат на това водопадът постепенно се придвижва в 

посока обратна на течението. Ниагарският водопад се придвижва с около 1 метър годишно. 

Най-високият водопад е Анхел на река Карони във Венецуела, в който водата пада от 979 

метра. 

 2.1.2 Прагове. Представляват по-малки от водопада разкъсвания по течението на 

реката. Височината, от която пада водата е до 10 метра. Характерни са групите от няколко 

последователни прага. 

 

 

немащабно 

 

 

мащабно 

а) топографски планове                   б) ЕТК            в) М 1 : 25000    г) по-дребни мащаби 

Фиг. 8.15 Изобразяване на прагове и водопади върху топографските карти 

 На топографските планове, водопадите и праговете се изобразяват мащабно чрез знак 

в кафяв цвят, като щрихите показват посоката на падане на водата (фиг. 8.15а).  На 

останалите топографски карти, праговете и водопадите се изобразяват с условни знаци, 

оформени с цвета на хидрографските обекти (син). В зависимост от това дали реката е 

изобразена с една линия или с двата си бряга, се използват различни условни знаци (фиг. 

8.15). Когато реката е изобразена с една линия, водопадите и праговете се изобразяват с 

 
Фиг. 8.14 Вид на речната долина в горното, 

средното и долното течение 
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черта, която се поставя перпендикулярно на течението. За ЕТК нейните размери са 1.8 на 0.3 

mm, а за останалите карти са различни за всеки мащаб. За да се различават двете релефни 

форми, се поставят пояснителни надписи в син цвят "вдп." или “пр.”. Често до надписа се 

поставя цифра, обозначаваща височината на пада на водата. Когато в дадена местност има 

множество водопади и прагове, не всички се изобразяват на картите, а само по-характерните. 

 2.1.3 Бързеи. Образуват се в резултат на 

разрушаването на праговете и не се изобразяват на 

картите. Представляват каменисти участъци от 

дъното, през които водата се движи с по-голяма 

скорост, поради по-големия наклон на руслото. 

Когато по дъното са разпръснати камъни, останали 

след разрушаване на прага, те се изобразяват на 

топографските планове чрез предвидените знаци за 

отделно лежащи камъни. 

2.2 Релефни форми, образувани по течението на руслото 

 2.2.1 Меандри. При малък надлъжен наклон на реката, водата не може да преодолява 

дори малки препятствия по пътя си. В такива случаи руслото образува големи завои, 

наречени меандри. Друга причина за 

образуване на меандри е акумулацията 

на материал по единия от бреговете. 

Тогава течението на реката се 

отклонява към другия бряг и започва да 

го руши. Някои меандри образуват 

завои със сложна крива, които често 

променят местоположението си 

(блуждаещи меандри). Ако в района, 

зает от меандри започне издигане на 

земната кора, разрушителната дейност 

на водата се увеличава и се образува 

дълбока долина със стръмни, почти отвесни склонове. Такива меандри се наричат врязани 

или всечени. Като примери могат да се посочат Урвичкият меандър на река Искър край 

София и меандрите на река Янтра край Велико Търново. 

 2.2.2 Старици. Стариците представляват дъговидни езера, образувани на мястото на 

водното течение. Обикновено се формират в равнинни части от течението на реката, където 

тя е образувала меандри. При високи води е възможно да се разруши препятствието, 

образувало меандъра и водата да потече през шийката на меандъра. При понижаване нивото 

на водите се образува езерото. 

 Стариците се изобразяват по бреговата си линия като останалите езера, а когато са с 

малки размери  - чрез условен знак "Водохранилище, дъждовна яма". Не се изобразяват 

върху картите, когато имат площ по-малка от 1 mm2 в мащаба. 

 2.3 Релефни форми при устието на реките 

 Тъй като устието е ерозионен базис на реките, то в резултат на натрупването на 

скален материал там се създава разнообразен релеф.  

 2.3.1 Делта. Образува се при акумулацията на големи количества материал при 

устието на реката, което затрупва част от дъното на водния басейн, в който се влива реката. 

Течението се разделя на ръкави, които могат да заемат стотици квадратни километра. В 

делтите се образуват множество острови между ръкавите (фиг. 8.18). 

 
Фиг. 8.16 Бързей на река 

 
Фиг. 8.17 Меандри на р. Вълтава 
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 Характерно за релефообразуващата дейност на реките в делтите е интензивното 

навлизане на ръкавите във водния басейн. Отлаганията на реката принуждават морето да 

отстъпва все нови територии, което води до 

удължаване на ръкавите. В резултат на това, 

значително се изменя видът на бреговата ивица (фиг. 

8.19). Река Мисисипи, наоример, е навлязла над 200 

km в Мексиканския залив. Делти имат някои от най-

големите реки: Мисисипи, Нил, Дунав, Волга и др. 

 Освен при устията на реките, делти могат да се 

образуват и по-нагоре по течението на реката. Това са 

така наречените вътрешни делти. Те се образуват в 

равнинни райони, в подножието на хълмове и 

планини или в падини между хребети. Образуването 

им се обяснява с рязката смяна на наклона, когато 

руслото навлезе от планинския участък в равнинния 

терен. Тогава носените от реката наноси се отлагат 

поради намаляването на скоростта на течението и се 

образуват форми, които разделят реката на редица 

ръкави. Пример за вътрешна делта е река Източна 

Саяна в Южен Сибир. Най-голямата вътрешна делта в 

света има р. Амазонка - около 100 000 km2. В 

България вътрешна делта има река Осъм между  гр. 

Троян и гр. Ловеч, след нейното излизане от Стара 

планина (фиг. 8.21).   

 
Фиг. 8.18 Ветрилообразна делта на р. Нил 

 
Фиг. 8.19 Делтата на р. Бамбетука 

 
Фиг. 8.21 Вътр. делта на р. Осъм 

 
Фиг. 8.20 Образуване на вътрешна делта след рязка 

смяна на наклона на руслото 
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 2.3.2 Естуар. Представлява дълбоко устие на реката, което образува залив. Формира 

се в райони със силни приливи и отливи. Приливната вълна прониква далече навътре по 

течението на реката, заставяйки речната 

вода да се движи в обратна посока. При 

отлив, към устието се устремява не само 

морската вода, но и придошлата по 

време на прилива речна вода. 

Полученото силно отливно течение 

възпрепятства отлагането на наносите и 

те попадат във водния басейн. 

Отливното течение издълбава дъното и 

разширява руслото, вследствие на което 

устието придобива фуниеобразна форма 

(фиг. 8.22). 

 Естуари имат Амазонка (над 300 км ширина), Темза, Сена, Конго, Об и др. реки. В 

България няма Естуари поради малките приливно - отливни вълни на Черно море (около 10 

cm). 

 3.2.3 Лиман. Лиманите са сладководни езера, до водни басейни, при устията на 

реките, които се образуват обикновено в хълмисти местности с малки приливно - отливни 

вълни. Скоростта на речната вода рязко намалява при вливането на реката във водния басейн 

и тя отлага носените от нея материали. Слабите приливи и отливи не способстват за 

отнасянето на материала навътре в морето, а хълмистия релеф не позволява да се образуват 

ръкави, както при делтите. Затова отложения от реката материал запушва нейното устие и се 

образува езеро, което обикновено е перпендукулярно на линията на брега. В България има 

няколко лимани, най-големите сред които Бургаското езеро (фиг. 8.23), Атанасовското езеро 

и Варненското езеро. 

 Съществуват и „морски лимани”, създадени от морските течения, които са запълнени 

със солена вода.  

 

Фиг. 8.22 Естуарът на р. Колумбия, САЩ 

 
Фиг. 8.23 Изобразяване на лиман в М 1 : 50 000 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 8: Външни релефообразуващи сили. Ерозия.                            стр. 102 

II. Релеф на речното дъно 

1. Пойма 
 Пойма се нарича частта от речното дъно, която бива заливана от водите при най-

високото водно ниво. Тя представлява плоска релефна форма, която се образува от 

акумулацията на носения от водата разрушен скален и почвен слой. Поймите се образуват в 

равнинни участъци от течението на реката, където скоростта на течението на водата е по-

малка. В резултат на това, част от носените от водата частици се отлагат по дъното на 

долината. 

 Широчината на поймата може да 

бъде от няколко метра до няколко десетки 

километра. Например, широчината на р. 

Волга в долното течение достига до 30 - 40 

километра. Не всички реки имат пойми, 

тъй като за образуването на пойма е 

необходимо по течението на реката да има 

равнинен участък с условия за акумулация. 

 Добре развитите пойми имат три 

части: 

 прируслева част; 

 централна част; 

 притерасна част. 

 1.1 Прируслева част на поймата 

 Тя е най-близко разположена до руслото. Подложена е най-често на заливане от 

водата.  Поради това, акумулацията в прируслевата част е най-активна и тя е по-висока от 

останалите части на поймата. 

 В прируслевата част на 

поймата обикновено се образуват 

положителни, издължени релефни 

форми, които са успоредни на 

руслото или сключват малък ъгъл с 

него: 

 1.1.1 Лъки - ниски, заоблени, 

заравнени участъци край реките. 

Представляват пясъчни натрупвания 

във вътрешната част на завоите на 

реките. Водните частици, които 

минават във вътрешната част на 

завоя, изминават по-къс път, в 

сравнение с тези от външната част. 

Поради това, те забавят скоростта си 

и отлагат част от носения от тях материал. Размерите им са от 20-30 метра до няколко 

километра дължина. Ако не са затревени, се изобразяват със знака за пясъчна повърхност.  

 1.1.2 Коси - представляват пясъчни наноси, които са се издигнали над нивото на 

водата и са се затревили. Образуват се в руслото на реката. Косите имат продълговата форма, 

заострена срещу течението.  При пълноводие, косите биват заливани от водите, които 

оставят върху тях част от наносите.  По този начин косите нарастват на височина и могат да 

достигнат до няколко метра. 

 
Фиг. 8.24 Поймата на река Об, Русия 

 
Фиг. 8.25 Релефни форми в прируслевата част на 

поймата 

 1.1.1 Лъки - ниски, заоблени, заравнени 

участъци край реките. Представляват пясъчни 

натрупвания във вътрешната част на завоите на 

реките. Водните частици, които минават във 

вътрешната част на завоя, изминават по-къс път, в 

сравнение с тези от външната част. Поради това, те 

забавят скоростта си и отлагат част от носения от тях 

материал. Размерите им са от 20-30 метра до няколко 

километра дължина. Ако не са затревени, се 

изобразяват със знака за пясъчна повърхност.  
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 1.1.3 Валове - тесни, продълговати, ниски хълмове, образувани покрай руслото. При 

нарастване на вала, високите води не винаги могат да прелеят през него и започват 

образуването на успореден вал. По този начин се получават няколко успоредни валове, които 

могат да доведат до изместване на течението на реката. 

 1.2 Централна част на поймата  
 Тя е по-ниска и по-равнинна от прируслевата. Образува се от равномерно наслагване 

на ерозионния материал по дъното на речната долина. Характерни са две релефни форми: 

 1.2.1 Малки хълмове - представляват поредица от ниски и заравнени хълмчета; 

 1.2.2 Ерозионни котли - вдлъбнати, закръглени форми по повърхността на поймата. 

Образуват се от въртеливото движение на водата около някакво препятствие, например 

храст, дърво или временно закрепени плаващи предмети. 

 1.3 Притерасна част на поймата  
 Представлява понижение, образувано покрай склоновете на долината. В тази част 

акумулацията е най-слаба, затова тази част на поймата е по-ниска от останалите. Възможно е 

образуването на малки потоци или езера в притерасната част. 

 Релефът на поймата на речните долини образува характерни форми и се нарича 

поймен релеф. Той се изобразява с хоризонтали в мащаби до 1:100000. Площта на формите е 

достатъчно голяма, за да се изобразяват те мащабно. Поради малкото им превишение, е 

необходимо да се използват допълнителни и спомагателни хоризонтали, а в отделни случаи 

и условни знаци. 

III. Релеф на склоновете на речната долина  
 Склоновете започват от линията на прегъване на долината, а ако тя не е ясно изразена 

- от съседната вододелна линия и завършват в линията на основание, от която пък започва 

дъното на долината.  

 Релефни форми, образувани по склоновете: 

 речни тераси; 

 форми, образувани от временни потоци (долове, промойни, оврази и др.). Тези 

форми са вече разгледани в предишни лекции и за това няма да се спираме на тях; 

 коренни брегове. 

 1. Речни тераси  
 Така се наричат удължени, хоризонтални или леко наклонени площадки, които в 

миналото са били пойми на реки. Те се редуват по склона със стръмни, почти отвесни 

повърхнини, наречени терасни откоси (фиг. 8.26). 

 Има различни причини за образуване на речните 

тераси. Една от тях е страничната ерозия, която подкопава 

бреговете. Друга причина са бавните тектонски колебателни 

движения в района на ерозионния базис. Речни тераси се 

образуват при последователни периоди на потъване на 

дъното на речната долина и периоди на спокоен тектонски 

режим. През периода на спокоен тектонски режим реката 

натрупва наноси в този участък от долината си и образува 

пойма. Когато дъното се понижава, скоростта на течението 

на реката се усилва, а от там се активизират ерозионните 

процеси. Страничната ерозия е особено интензивна в такива 

периоди, тъй като поймените наноси са слабо споени и са 

особено податливи на ерозия. През следващия спокоен 

период реката образува пойма, която е по-ниско 

разположена от предишната. Образуваните по този начин 

 

 

Фиг. 8.26 Симетрични и 

несиметрични тераси 
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речни тераси се наричат наложени тераси. Развитието на тези тераси се извършва от 

устието към горното течение, затова в долната част на долината на реките се образуват 

повече наложени тераси. Откосите на долните тераси са винаги по-стръмни от тези на по-

горните. Това се обяснява с оглаждането на по-горните тераси от процеса на денудация, тъй 

като те са образувани значително по-рано. 

 Други тераси се образуват поради особености в геоложкия строеж на скалите, 

изграждащи дъното и склоновете на долината. При редуване на пластове с различна 

устойчивост на ерозия, интензивността на страничната ерозия е различна. Когато реката 

протича през по-мек пласт се образуват терасните откоси. При достигане до по-устойчив 

пласт скали, дейността на ерозията се ограничава и се образува хоризонталната част на 

терасите. Такива тераси се наричат структурни или денудационни тераси. 

 Най-често се срещат алувиалните тераси. Те се образуват при отлагането на речните 

наноси и са свързани с акумулативната дейност на водите. Образуват се предимно в 

равнинните райони, през които протичат реките. Друго 

условие за образуването на алувиални тераси е 

създаването на достатъчно широка пойма. 

 Почти всички речни долини имат по склоновете си 

речни тераси. Ето защо, трябва да се обърне внимание на 

изобразяването на терасите върху топографските карти. 

По-малко наклонените терасни откоси могат да се 

изобразят с хоризонтали. По-наклонените откоси се 

показват с условния знак за стръмен откос (фиг. 8.28). За 

да се отличават структурните тераси от останалите, за 

изобразяването им може да се използва условния знак за 

скалисти прорези (фиг. 8.29). При изобразяване на 

заравнените части, е удачно да се използват допълнителни 

и спомагателни хоризонтали.  

 2. Коренни брегове  
 Те представляват скалиста ивица по най-горната 

част от склоновете на речната долина. Обикновено 

съвпадат с линията на прегъване на долината. Образуват 

се в резултат на ерозията на склоновете и изветрянето на скалите. Изобразяват се на картите 

с условен знак - за скалист прорез (фиг. 8.28) или за стръмен откос (фиг. 8.29). 

Б. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЕРОЗИОННИЯ 

РЕЛЕФ 

 Ерозионният релеф се характеризира с предимно вдъбнати форми. Особено 

характерен е напречният профил на ерозионните форми, със стръмните си откоси и ясно 

изразената водосливна линия. 

 При изобразяване на малките ерозионни форми, като промойни и оврази, не винаги е 

възможно да се покаже точното местоположение на всяка от тях. Понякога те образуват 

гъста мрежа от ровини, която не може да се изобрази на средномащабните карти. Тези форми 

обаче не трябва да се изпускат на картите, тъй като, от една страна те представляват 

значително препятствие за придвижване в ерозиралите райони, а от друга - оказват влияние 

при оценката на района от гледна точка на изграждането на различни инженерни 

съоръжения. 

 В тези случаи е по-важно да се покаже ерозионния характер на релефа в района, 

отколкото формата и местоположението на всяка отделна форма.  Ето защо се извършва 

значителен подбор и обобщение на промойните и овразитe. Изобразяват се само тези от тях 

 
Фиг. 8.28 Изобразяване на 

стръмни откоси върху СТК (21 

- височина в метри) 

 
Фиг. 8.29 Изобразяване на 

скалисти прорези на СТК 
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(може и не най-големите), които показват характера на разпространението и вида на 

ерозионните форми.  

 Промойните и овразите се нанасят на едро и средномащабните карти, когато 

дължината им е най-малко 4-5 mm в мащаба на картата и имат определена минимална 

дълбочина (над 0.5 метра за М1:5000, над 1 метър за М 1:10000 и т.н.). Тъй като разликата 

между тези форми е предимно в размерите им, на топографските карти се използват три 

условни знака за обозначаването им: за промойна, за тесен овраг и за овраг. На картите в 

мащаб 1:5000 като промойни се изобразяват формите, чиито горен отвор е с ширина до 3 

метра. Като тесни оврази се изобразяват формите с ширина 3 - 10 метра, а като оврази - 

формите с ширина на горният отвор над 10 метра. Въведен е и допълнителен знак за растящ 

овраг, с който се изобразяват форми, които бързо увеличават своята дължина вследствие на 

интензивната ерозия.  

 При изобразяването на доловете и долчините трябва да се съобразяваме с характера 

на тези форми: доловете са с по-стръмни склонове и по-ясно изразена водосливна линия, 

докато долчините са с по-заоблено дъно и брегове. Поради това, извивките на хоризонталите, 

изобразяващи доловете трябва да бъдат по-остри и да е възможно ясно да се определи 

линията на прегъването и водосливната линия.  

 При изобразяването на речните долини е съществено точно да се покаже линията на 

прегъването, откъдето започва долината. За това е удачно да се използват допълнителни и 

спомагателни хоризонтали, а при стръмни брегове - и условни знаци. При по-плитките 

долини линията на прегъването се показва чрез по-голяма кривина на хоризонталите по 

нейното протежение. 

 Друга характерна особеност при изобразяването на речните долини е сходката между 

извивките на хоризонталите, изобразяващи дъното на долината и реката, образувала тази 

долина. Линията, изобразяваща реката трябва да съвпада с най-голямата кривина на 

хоризонталите. 

 Когато се изобразяват положителните ерозионни форми трябва да се покаже техния 

заоблен характер чрез плавни извивки на хоризонталите. Обикновено превишението на тези 

форми е по-малко от основното сечение на релефа на картите, за това се налага използването 

на допълнителни и спомагателни хоризонтали. 

 

 

 В. ВИДОВЕ ДОЛИНИ. КЛАСИФИКАЦИЯ 

 Долините са много разпространени релефни форми по земната повърхност. Те са 

твърде разнообразни по размери, произход, външен вид и т.н. За това ще разгледаме 

класификацията на речните долини по два признака: по произход и по вида на напречния 

профил. 

 I. Класификация на долините по произход 

 Според произхода си, долините се разделят 

на: 

 Ерозионни (речни) долини; 

 Тектонски долини; 

 Карстови долини; 

 Ледникови долини. 

 1. Речни долини. Образувани са от ерозията 

на постоянни потоци по земната повърхност. Те се 

различават значително по размерите си, в 

зависимост от силата на водния поток, наклона на  
Фиг. 8.30 Речна долина 
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склоновете и вида на скалите, през които протича реката. При повечето от тези долини, 

реката първоначално е намерила вдлъбнатина, създадена от други релефообразуващи 

фактори (тектонска дейност, ледници и т.н.) и впоследствие е формирала съвременния им 

външен вид. 

 2. Тектонски долини. Образувани са от 

тектонските движения на земната кора. 

Обикновено за окончателното оформяне на 

съвременния им вид участие имат и външните 

земни сили - изветряне, ерозия и др. В зависимост 

от вида на тектонските нарушения на релефа, 

които са довели до образуване на долините те 

биват:  

 2.1 Образувани в гънкови структури: 

▪ Синклинални долини, образувани 

синлиналите на гънките;  

▪ Антиклинални долини, които 

представляват инверсни релефни форми, 

образувани в резултат на разрушаване на 

антиклиналното възвишение от външни земни 

сили. 

 2.2 Образувани в разломни структури: 

▪ Разседни долини; 

▪ Грабенови долини. 

 3. Карстови долини. Наричат се още 

слепи долини и представляват прости, затворени, 

удължени, вдлъбнати форми. Образуват се под 

действие на подземно течащите води по склонове 

с голям наклон.  В тях няма водно течение. 

 4. Ледникови (трогови) долини. 

Образуват се от движението на планински 

ледници.  Имат характерна коритообразна форма 

с широко дъно и стръмни, вдлъбнати склонове.  

По дъното на такива долини се срещат гърбици и 

неравности, а по склоновете им - тераси, 

образувани в резултат на няколко последователни 

заледявания. 

 

 II. Класификация на долините по вида на напречния им профил: 

 1. Ждрело - дълбока, тясна долина с отвесни, скалисти склонове. Обикновено жялото 

дъно на ждрелото е заето от руслото. Ждрелото е речна долина, образувана под действието 

предимно на дълбочинната ерозия. Образуват се в планински местности, където скоростта на 

водното течение е висока. Друг начин за образуване на ждрело е когато реката протича през 

меки, податливи на ерозия скали. Примери за ждрело са долината на река Ерма и Вратцата 

край Враца. 

 При изобразяването склоновете обикновено се изобразяват с условен знак за стръмен 

откос и се надписва дълбочината им. 

 
Фиг. 8.31 Разседна (тектонска) долина 

 
Фиг. 8.32 Карстова долина 

 
Фиг. 8.33 Ледникова долина 
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 2. Каньон - дълбока, тясна долина, дъното на която е заето изцяло от водното 

течение. Склоновете са стръмни и слабо разчленени. Не рядко по склоновете им се образуват 

стъпала, които са резултат от нееднородни по твърдост скали в дълбочина. Друга характерна 

особеност на каньоните, която ги отличава от ждрелата, са техните по-големи размери. Те се 

образуват обикновено в райони с по-сух климат и слаби ветрове, което забавя разрушаването 

на скалите. В резултат на това каньоните имат заострени скалисти обриви по склоновете си. 

Най-известния каньон е този на река Колорадо, който е и най-големия в света. В България 

каньони има по течението на реките Янтра, Искър и Русенски Лом. 

 Характерно за изобразяването на каньоните са последователните стъпала по 

склоновете, които се показват със знак за стръмен откос. Поради по-големите си размери 

някои участъци от склоновете могат да се изобразят с хоризонтали. 

 3. Дефиле - дълбока, скалиста долина, напомняща каньон, но отличаваща се от него 

по изпъкналите склонове, наклона  на които е по-голям в ниските части, близо до дъното. 

Поради това, линията на основание е ясно изразена. Дефилето е ерозионна долина. Образува 

се, когато реката пресича изпъкнала релефна форма, която постоянно се издига под 

действието на колебателните тектонски движения. Дъното е тясно и почти изцяло заето от 

руслото. В България такива долини са Искърското и Кресненското дефиле. 

 
 

                    снимка                                                ЕТК в М 1 : 5000 

Фиг. 8.34 Ждрелото Вратцата край Враца 

 
                            снимка                                                                   ЕТК в М 1 : 5000 

Фиг. 8.34 Каньонът Голям дол край село Кунино 
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 4. V - образни долини - ерозионни долини със стръмни склонове. Образуват се от 

неголеми реки и ручеи и са сравнително млади образувания.  Обикновено са се развили по 

съществуващ овраг в горното течение на реката, където скоростта на водата е по-голяма и 

преобладава дълбочинната ерозия. 

 При изобразяването трябва да се обърне внимание на заострените извивки на 

хоризонталите по дъното на долината и оформянето на склоновете с равно-мерно 

разположени хоризонтали, които да съответстват на наклона на склоновете. 

 5. U - образни долини - отличават се с плоското си дъно. Могат да бъдат ерозионни, 

тектонски или карстови. Ерозионните U - образни долини се развиват от V - образни, при 

значителна странична ерозия в средното или долното течение на реките. Може да се 

образуват и при наносни отлагания по дъното и в такъв случай се наричат поймени долини. 

 6. Коритообразни долини - наричат се още трогови, защото се образуват от 

денудационната дейност на ледниците. Характерни са за планинските райони. Образуват се 

от преобразуване на планински долини (речни или тектонски) под действие на ледника. Имат 

широко дъно и стръмни склонове. 

  

 
Фиг. 8.35 Дефилето на р. Искър край Гара Лакатник, СТК в М 1 : 25 000 
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Тема 9 

ВЪНШНИ РЕЛЕФООБРАЗУВАЩИ СИЛИ 

(изветряне и карст и екзаркция, абразия, еоличен релеф) 

  

Тема 9а. И З В Е Т Р Я Н Е 

 1. Същност на изветрянето 
 Изветрянето е процес на физическо разрушаване и химическо изменение на скалите, 

изграждащи релефните форми, в резултат на който монолитните скали се превръщат в раз-

паднат скален материал.  

 Изветрянето е процес с голямо разпространение. На практика навсякъде, където има 

скали по земната повърхност се извършва процес на изветряне на скалите. Друга характерна 

черта на този процес е неговата непрекъснатост. По всяко време на денонощието, през цяла-

та година, изветрянето руши скалите. 

 2. Причини за изветрянето. Видове изветряне. 

 2.1 Физическо изветряне  
 Обусловено е от неравномерното и непостоянно загряване на земната повърхност от 

Слънцето. Този фактор може да се разглежда в два аспекта:  

 денонощните колебания в интензитета на слънчевото греене води до непрекъснато 

разширяване и свиване на скалите. По този начин се разрушават връзките между тях.  

 Слънцето огрява релефните форми само от едната им страна, а другата им страна е в 

сянка. При неравномерно огряване на скалите се появяват напрежения в тях, които ги разру-

шават. 

 При този начин на изветряне най-напред се появяват малки пукнатини в скалите, пос-

ле тези пукнатини се увеличават и задълбочават, в резултат на което малки скални късове се 

отделят от основната скала. 

 Този тип изветряне, причинен от прякото слънчево греене се нарича инсолационно.  

Освен него съществува и ледниково или мразово изветряне.  То се извършва когато темпера-

турата на скалите падне под нула градуса.  Тогава водата проникнала в пукнатините на ска-

лите замръзва и се разширява.  Това довежда до силен натиск върху скалите, които се напук-

ват и разрушават. 

 2.2 Химическо изветряне, възникващо при реакции, извършвани между минералите, 

изграждащи скалите и повърхностно теча-

щите и подпочвените води (фиг. 9.1). Водата 

разтваря водоразтворимите съединения в 

скалите, което води до разрушаването им. 

Водонеразтворимите скали се разрушават от 

химическите съединения, носени от водата, 

които влизат в химическа реакция с минера-

лите в тях. 

 2.3 Органично изветряне. Дълбоката коренова система на много растения про-

никва в скалите и ги разрушава. Освен това, растенията и животните отделят вещест-

ва, които разрушават скалите. Този вид изветряне се нарича органично. 

 

 

 
Фиг. 9.1 Химическо изветряне на скалите 
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 3. Действие на изветрянето  
 В процеса на изветряне на скалите не се създават непосредствено нови релефни фор-

ми. За това е необходимо участието и на други релефообразуващи сили. 

 В резултат от изветрянето върху повърхността на скалите, изграждащи земната кора, 

се получава слой от разрушен скален материал, наречен елувий. Под действието на другите 

външни релефообразуващи сили (води, вятър, снегове и др.) елувият се отнася от мястото, 

където се е образувал и се натрупва в по-ниски места. Натрупаният в ниските места материал 

се нарича делувий.  

 4. Фактори, от които зависи интензивността на изветрянето 

 4.1 Вид на скалите 

 Строеж на скалите. По принцип различните видове скали имат различна податли-

вост на изветряне. Магмените и базалтовите скали имат по-голяма устойчивост, докато ута-

ечните скали са по-податливи. Еднородните скали по-слабо се поддават на изветряне от раз-

нородните. При разрушаването на разнородни скали се получават разнообразни релефни 

форми (отделно стърчащи скали, пирамидии др.), тъй като по-податливите на изветряне ска-

ли се разрушават, а по-здравите се запазват и остават за стърчат. 

 Химически състав на скалите. Някои скали са водоразтровими или изграждащите ги 

минерали влизат в химически реакции с водата и носените от нея вещества. Това води до 

бързо разрушаване на скалите. 

 Физически свойства на скалите.  Цветът, топлопроводимостта и топлоемкостта на 

скалите имат значение за интензивността на изветрянето.  По-тъмните скали се нагряват по-

вече от по-светлите, в резултат на което изветрянето при тях е по-интензивно. В скалите, 

които имат по-малка топлопроводимост се натрупват повече напрежения, вследствие нерав-

номерното огряване на релефните форми от Слънцето. 

 4.2 Климат 

 Съществуват райони от земната повърхност, където денонощните амплитуди достигат 

до 50 - 60 и повече градуса. Там изветрянето е особено активно. Такива са пустинните и по-

лупустинните райони, в някои от които всички скали по повърхността са разрушени и са се 

превърнали в пясък или чакъл. 

 В районите с високи температури е особено активно инсолационното изветряне, а в 

районите с умерен климат се проявява мразовото изветряне, поради честата смяна на поло-

жителни и отрицателни температури. 

 4.3 Растителност 

 Наличието на растителност е фактор, който не влияе еднозначно на изветрянето. При 

физическото изветряне растителната покривка предпазва скалите от прякото слънчево грее-

не, а в някои случаи и от замръзване на водата в скалните пукнатини. От друга стана, при 

химическото и органичното изветряне растителността активизира изветрянето. 

 4.4 Релеф 

 Надморска височина. Надморската височина оказва влияние върху температурните 

колебания. По-високо разположените скали са подложени на по-интензивно изветряне пора-

ди по-големите температурни колебания и по-тънкия почвен слой. 

 Наклон на склоновете. По големия наклон на склоновете е предпоставка за по-бързо 

отнасяне на елувия и оголване на нови пластове от скалите, които се подлагат на изветряне. 

При по-малък наклон елувият предпазва разположените под него пластове. 

 Изложението на склоновете.  Южните и източните склонове са изложени на по-

силно нагряване от северните (в южното полукълбо е обратно) и следователно, на по-

интензивно инсолационно изветряне. 
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 5. Релефни форми, образувани от изветрянето на скалите  

 Характерна особеност на релефните форми, образувани в резултат от изветрянето и 

денудацията е, че те имат малки размери и обикновено са изпъкнали. Отнасят се към групата 

на морфосклуптурите, образувани от действието на външните релефообразуващи сили. 

 5.1 Каменно море 

 Каменното море представлява натрупване на едри скални късове върху обширна по-

върхнина със сравнително малък наклон. Късовете са с ръбеста форма и имат размери от ня-

колко сантиметра до един - два метра. Поради малкия наклон скалните късове извършват 

незначителни придвижвания по склоновете на релефната форма върху която са се образува-

ли. 

 Каменните морета се изобразяват на топографската карта с условен знак. На ТК и на 

ЕТК, районът, който обхваща каменното море се запълва изцяло от условния знак, а грани-

цата се показва с точкова линия. Затова е важно точно да се определят границите му. Тъй 

като движенията на скалните късове в каменното море са незначителни, на ТП, СТК и ДТК 

хоризонталите не се прекъсват и се изобразяват съвместно с условния знак. 

 5.2 Каменна река 

 Каменната река е удължена релефна форма, образувана от натрупване на скални късо-

ве, разрушени от процеса на изветряне на скалите. За разлика от каменното море, каменната 

река се образува по дъното на вдлъбнати форми (долини и долове). Когато под каменната 

река тече вода, тя заобля и изглажда скалните късове. Поради по-големия наклон на склоно-

вете, късовете от каменната река се придвижват надолу и се натрупват на дъното на релефна-

та форма. Освен това те се движат бавно надолу по посока на устието на долината.  

 Каменните реки се изобразяват с условен знак, както каменно море (фиг. 9.2). Когато 

под каменната река има водно течение, то се изобразява като подземно течаща река. 

 На фиг. 9.3 (дясно) е показан начина на изобразяване на природната забележителност 

Златните мостове. В този случай е конструиран специален знак за каменна река и море,  а 

Владайска река е изобразена като надземна, защото в някои участъци тече над земята. 

 
          топографски планове                                     ЕТК                   СТК и ДТК 

Фиг. 9.2 Изобразяване на каменна река и каменно море 

 
Фиг. 9.3 Златните мостове край София (вляво); изобразяване в М 1 : 5000 (вдясно) 
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  Каменните реки се срещат в планинските райони, най-често в магмени скали. В Бъл-

гария те са често срещани в района на Витоша и Тетевенския балкан. 

 5.3 Сипей 

 Сипеят е изпъкнала релефна форма, която се образува върху долните части на стръм-

ни склонове на релефните форми. Размерите му могат да бъдат от няколко стотин квадратни 

метра до десетки km2. В резултат на изветрянето, скален материал се отделя от основната 

скала и под действие на гравитацията и водите се натрупва в долната част на склона. Сипеи-

те биват пясъчни, чакълести и каменисти (фиг. 9.4) в зависимост от големината на скални-

те късове, от които те са изградени. 

 
пясъчен                                     чакълест                                   каменист 

Фиг. 9.4 Видове сипеи според размера на скалните късове 

 Сипеите се изобразяват чрез условен знак върху топографските карти (фиг. 9.5). Тъй 

като повърхността им е непостоянна, на ЕТК в границите на сипея не се изобразяват всички 

хоризонтали, а само удебелените, а на ТП не се показват хоризонтали.. Поради това, от голя-

мо значение е определянето границата на сипея, където да се прекъснат хоризонталите. По-

някога в горната част на сипея се образува стръмен откос във формата на стъпало. Това е 

мястото, където е станало разпукване и разрушаване на скалите.  

  

 

 

 

 

а)на ТП: пясъчен и земен сипей; каменист и чакълест сипей;        б) на ЕТК           в) на СТК 

Фиг. 9.5 Изобразяване на сипеи върху топографските карти 
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 5.4 Отделно стърчащи скали 

 Отделно стърчащите скали са положителни форми с малки размери (обикновено до 10 

m височина и 10 до 100 m2 площ). Те се образуват най-често при химическо изветряне на 

скалите, когато те са с разнороден състав. По-податливите на изветряне скали се разрушават 

и отнасят, а по-устойчивите остават непро-

менени (фиг. 9.6). Пример за процеса на 

образуване на отделно стърчащи скали е 

случаят, когато в резултат на интрузивния 

магматизъм в земната кора се образуват жи-

ли, лаполити, щокове и т.н., които са значи-

телно по-устойчиви на изветряне от седи-

ментните и утаечните скали. 

 За изобразяване на отделно стърча-

щите скали е въведен специален условен 

знак, тъй като размерите им обикновено не 

могат да се покажат на картата (фиг. 9.9 го-

ре). Размерът му зависи от мащаба на карта-

та. Освен местоположението на скалите, 

върху картата се надписва и относителната 

им надморска височина, тъй като те предс-

тавляват добър ориентир на местността. 

Стърчащи скали, служещи за ориентири се 

изразяват на СТК и ДТК с по-големи знаци, 

за да се подчертае значението им. При голе-

ми групи от стърчащи скали (както Белог-

радчишките скали, фиг. 9.7), може да се из-

ползват знаците за скали (фиг. 9.8) и да не се изобразява всяка скала поотделно.   

 
               Топографски планове                          ЕТК                    1: 25 000       По-дребни мащаби 

Фиг. 9.8 Изобразяване на големи групи стърчащи скали 

 5.5 Отделно лежащи камъни 

 Това са малки изпъкнали форми, които представляват скални късове с размер до ня-

колко метра. В резултат на изветрянето на скалите те се отделят от основната скала и под 

действието на собствената си тежест се търкулват по склона на релефната форма. Спират се 

в райони с по-малък наклон или когато срещнат препятствие по пътя си. Често при отделяне-

то и търкалянето на някой по-голям скален къс, се получава разтърсване на  

релефната форма и започва отделянето и 

на други късове. Това явление се нарича 

каменопад. Обикновено размерът на ка-

мъните не надвишава 10 m2, но има слу-

чаи на много по-големи отделно лежащи 

камъни. Най-големият камък на Земята, 

Улуру, е в Австралия.  Той има дължина 2.4 km и височина 348 m. 

 За изобразяване на отделно лежащите камъни е въведен специален условен знак, кой-

то се оформя в черен цвят (фиг. 9.9). Надписва се и височината на камъка в метри. 

 
Фиг. 9.6 Етапи при образуване на отделно 

стърчащи скали 

 
Фиг. 9.7 Белоградчишки скали 

 

отделно стърчащи скали 

отделно лежащи камъни 

 а) ТП    б) ЕТК в) СТК  
Фиг. 9.9 Знаци за отделно стърчащи скали и от-

делно лежащи камъни 
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 5.6 Свлачище 

 Свлачището представлява придвижване на земни маси по повърхността на Земята от 

по-високите части на склона към по-ниските. В много случаи редът на залягане на скалите не 

се нарушава, а се получава приплъзване меж-

ду пластовете - пакетно свличане. Свлачи-

щето има две основни части: стръмен откос 

(линията в горната част на свлачището, по 

която са разкъсани земните пластове) и свла-

чищно тяло (обхваща придвижващите се по 

склона земни маси). 

 Причините за образуване на свлачище 

са разнообразни и обикновено действат съв-

местно няколко фактора. Разглеждат се след-

ните причини: 

 изветряне; 

 движение на подземните и повърхностните води, което способства за нарушаване на 

връзката между пластовете и приплъзването между тях; 

 земетресения, които водят до напукване на земната кора;  

 дейност на човека. 

Освен това, има и пасивни фактори, които 

способстват за образуването на свлачища: 

 геоложкият строеж на скалите - някои ви-

дове скали са по-предразположени към разкъсване 

на пластовете, отколкото други;  

 съществуващият релеф - при по-голям 

наклон на релефните форми е по-вероятно да се 

образува свлачище. 

 Свлачището се изобразява със специален 

знак на ТП и ЕТК (фиг. 9.10), оформен в кафяво. 

Границите на свлачищното тяло се изчертават с 

точкова линия. Хоризонталите, които преминават 

през свлачището се изобразяват с пунктирани ли-

нии, които се изчертават малко по-надолу от техните продължения извън свлачището. По 

този начин се подчертава, че земната маса в този участък се свлича по склона. Удебелените 

хоризонтали се оформят с дебелината на основните.  

 Ако свлачищният откос (в горната страна на свлачището) е добре изразен и има пре-

вишение над 0.5 метра на терена, той се изобразява със знак за стръмен откос (фиг. 9.12 а). В 

противен случай и горната страна на свлачището се оформя само с точкова линия (фиг. 9.12 

б). 

 
Фиг. 9.10 Елементи на свлачището 

 
Фиг. 9.11 Поражения от свлачище 

 
    а) свличащ се терен на ТП           б) закрепен свличащ се терен на ТП     г) свлачище на ЕТК 

Фиг. 9.12 Изобразяване на свлачища  
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Тема 9б: РЕЛЕФНИ ФОРМИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ  

ДЕЙНОСТТА НА ПОДЗЕМНОТЕЧАЩИТЕ ВОДИ 
 

1. Дейност на подземнотечащите води 

 Водата от валежите, когато падат на Земята или се изпаряват в атмосферата, или по-

тичат по земната кора, или попиват през малки пукнатини в скалите и в почвата. Водите, 

проникнали в земната кора и образували подземни течения се наричат подземнотечащи. Те 

създават редица релефни форми и имат съществено значение за формиране на релефа в оп-

ределени райони от земната повърхност. 

 Проникналите в земната кора води се процеждат през скалите, докато достигнат до 

водонепропусклив пласт (най-често глинест) и тогава започват да се движат по него. При 

това движение през скалите водата извършва два процеса: 

 - карстов процес – химична реакция, при която подземнотечащите води разтварят 

скалите и отнасят разтворения материал; 

 - суфозия – физическо разграждане на скалите чрез захващане и отнасяне от водата на 

отделни частици, неразтворими във вода. 

 В резултат на движението на водата в горния пласт на земната кора се формира свое-

образен релеф. Когато активния фактор за образуването на релефните форми е карстовия 

процес, тези форми се наричат карстови,  а при активен фактор суфозия - суфозионни. Су-

фозионният релеф се образува в твърде ограничени райони и суфозията не предизвиква тол-

кова съществени изменения във вида на релефните форми както карстовия процес. Ето защо 

по-долу ще се спрем по-подробно на карстовия релеф, който е разпространен и в България.  

 Името карст произлиза от областта Карст (Краст), намираща се между град Триест и 

град Любляна, Словения, където карстовия релеф е особено характерен. В Геоморфологията 

терминът “карст” въведен от Йован Цвийч. 

За образуването на карстовите релефни форми, освен действието на активния фактор 

(движение на подземнотечащите води) са необходими и няколко пасивни фактора: 

 Подземнотечащите води да преминават през лесноразтворими скали. Най-често 

карстов процес се развива във варовити скали (80% от карста на сушата), изградени от кал-

циев карбонат CaCO3. Карстов процес протича и в мрамори, доломити, каменна сол, гипс и 

други скали. 

 Наличие на равнинен или хълмист релеф с малки наклони на склоновете. При по-

големи наклони, водата бързо се оттича по повърхността на скалите и не може да проникне в 

скалите. 

 Достатъчни по количество валежи. За да се образуват карстови форми е необходи-

мо значително количество вода, проникнала в земята. 

 Слабо развита растителност в района. Добре развитата растителност образува по-

дебел почвен слой, който задържа значителна част от дъждовните води и те не могат да про-

никнат в скалните пластове, за да ги разрушават. 

В зависимост от пасивните фактори, се образуват два типа карстов релеф: 

 Гол (открит) карст. Характерен е за лишени от растителност местности, където падат 

краткотрайни проливни дъждове. Такива дъждове имат голяма сила и поддържат скалите 

оголени от почвена покривка. В резултат на това карстовите форми са по-добре изразени и 

имат по-големи размери, особено в дълбочина. Такъв вид карстов релеф е характерен за 

крайбрежието на Средиземно море, в отделни райони в Крим, Кавказ и др. 
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Фиг. 9.1 Местности с гол карст (вляво) и с покрит карст (вдясно) 

 Покрит карст. Развива се в райони с умерен климат, където падат дъждове, които са 

разпределени почти равномерно през цялата година. Дъждовете не възпрепятстват развитие-

то на растителността, за това развитието на карстовите форми зависи от другите пасивни 

фактори, най-вече от вида на скалите. Този вид карст е разпространен и в България: Стара 

планина (най-вече Западната и Централната част), Източни Родопи, високите части на Пирин 

и Източната Дунавска равнина и на други места. Най-характерните карстови райони са край 

село Понор, до Златна Панега, край Враца и др. 

 Районите, където същес-

твуват условия за развитие на 

карстов процес се характеризи-

рат с малък наклон, наличие на 

голямо количество малки 

вдлъбнати релефни форми, об-

разувани от карстовия процес и 

бедна растителност (треви и 

малки храсти, рядко групи от 

дървета). Такива райони са сла-

бо продуктивни и често не се 

използват за селскостопанска 

дейност. На места се виждат 

оголени скали. Местността е 

осеяна с пукнатини и бразди, 

които при по-наклонени скло-

нове са разположени успоредно 

една на друга по посока на 

склона, а в равни местности 

образуват объркан лабиринт. Друга характерна черта на карстовите райони е почти пълната 

липса на реки. Поради разтворимостта на скалите, водата трудно се задържа на повърхноста 

на Земята, а навлиза в пукнатините на скалите и в карстовите форми. Когато все пак се обра-

зуват реки, често срещано явление е изчезването на реката в някоя пукнатина и появяването 

й на земната повърхност на километри от мястото на изчезване. 

 2. Релефни форми, образувани в карстови райони 

 Най-характерните карстови форми са следните: кари, въртопи, понори, карстови кла-

денци, карстови полета, пещери, скални мостове, слепи долини, карстови блата, карстови 

извори. За тях (с изключение на скалните мостове) са характерни малките и средни размери. 

Те са вдлъбнати и затворени форми.  

 

 

Фиг. 9.2 Форми в карстова местност 
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2.1 Карите представляват дълбоки и тесни бразди (улеи), които достигат до дълбочи-

на 1 - 2 метра, но обикновено имат дълбочина от няколко десетки сантиметра. Широчината 

им е от няколко сантиметра до десетки 

сантиметри. Карите се образуват при 

по-стръмни склонове и обикновено са 

успоредни един на друг. Браздите се 

отделят една от друга от тесни скални 

ребра (фиг. 9.3). 

Карите се образуват при разви-

тие на гол карст. При по-голям наклон 

на склоновете водата не може да про-

никне на по-голяма дълбочина и раз-

рушава скалата само в най-горния 

пласт. Неразтворимите (глинести) час-

тици се отлагат по дъното на каровите 

бразди. При значително натрупване на 

скален материал на дъното на карите, 

те престават да се задълбават и скалните ребра започват да се разтварят,  докато се образува 

вълнист слой от глинеста повърхност.  

 Когато карите покриват големи територии, те образуват карови полета. Те се създа-

ват най-често по склоновете на карстови котловини и карстови полета. На външен вид при-

личат на камениста  пустиня. Изобразяват се върху топографските карти с условния знак за 

камениста повърхност (фиг. 9.4). На ТП и ЕТК границите на каровото поле се показват с 

точкова линия, в границите на която се разполагат пояснителните знаци. На СТК и ДТК се 

показват само пояснителни знаци. 

 

          топографски планове                                       ЕТК                              СТК и ДТК 

Фиг. 9.4 Изобразяване на карови полета на топографските карти 

 В България карови полета има в Софийска и Понор планина, както и във високите 

части на Пирин. 

2.2 Въртопите са вдлъбнати, затворени 

форми с диаметър от 5 до 50 метра и дълбочина 

от 1 до 20 метра. Могат да са разположени еди-

нично или на гъсти групи. Формата им най-

често е кръгла или елипсовидна, но може да 

бъде продълговата или неправилна. Обикнове-

но въртопите имат отверстие по което изтича 

водата към по-долни глинести пластове (по-

нор). Образуваните по този начин форми се 

наричат въртопи от повърхностно разтваряне. 

 

Фиг. 9.3 Кари в Ирландия 

  

        

  

 

 

 

 

Фиг. 9.5 Карстови форми (разрез) 

Въртоп 

 

Понор 

 

 

Карстов кладенец 
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Въртопите могат да се образуват и по друг начин: когато под действието на подземно-

течащите води се образува пещера под зем-

ната повърхност и нейния свод пропадне, на 

повърхността на земята се образува вдлъб-

ната форма. Такива въртопи се наричат про-

вални въртопи.  

Върху ЕТК въртопите се изобразяват 

със затворени хоризонтали (фиг. 9.7 горе), 

като се използват спомагателни и допълни-

телни хоризонтали, когато това е необходи-

мо. При по-малки размери на въртопите, те 

се изобразяват с условен знак (фиг. 9.7 долу). 

При възможност, се надписва дълбочината на 

въртопа. 

2.3 Понорите представляват дълги тесни 

подземни пукнатини (фиг. 9.5). Те могат да се 

образуват от действието на подземни реки или 

на дъното на въртопите и през тях изтича дъж-

довната вода. В първия случай се наричат още 

губилища. Те имат фуниеобразен отвор с голе-

мина до 2-3 метра. За изобразяването им върху 

топографските карти е въведен специален усло-

вен знак (фиг. 9.7 долу).  

2.4 Увалите се обра-

зуват при съединяване на два 

или повече въртопа. Изобра-

зяват се както въртопите, но 

тъй като са с по-големи раз-

мери, се оформят с хоризон-

тали (фиг. 9.9).  

2.5 Карстовите кла-

денци представляват вдлъб-

нати форми, чиято дълбочина 

е равна или по-голяма на ши-

рината им (фиг. 9.5). Склоно-

вете им са под ъгъл по-голям 

 

Фиг. 9.6 Въртопи в Стара планина снимка (вляво) и изобразяването им в М 1 : 5000 

 

ТП                  ЕТК      СТК и ДТК 

Фиг. 9.7 Изобразяване на карстови форми 

 
Фиг. 9.8 Понор в почвен слой 

 
Фиг. 9.9 Изобразяване на увал в М 1 : 5000 

 

Мащабно  

 

 

 

Немащабно 
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от 45 градуса. Отворът е широк до няколко метра. На дъното обикновено има струпани скал-

ни късове. Произходът им е идентичен с този на провалните въртопи, различават се от тях по 

пропорциите между широчината и височината им. Изобразяват се с условни знаци (фиг. 9.7 

долу), като на по-дълбоките кладенци се надписва дълбочината. 

2.6 Карстови шахти се образуват в ре-

зултат на продължителен процес на разтваряне 

на стените и дъното на пукнатини в земната 

кора. При особено активен и продължителен 

карстов процес могат да се образуват и карс-

тови пропасти. Те нерядко имат освен верти-

кални и наклонени галерии и зали. Някои от 

тях достигат до особено големи размери. Карс-

товата пропаст Тантал в Източните Алпи (най-

голямата в света) има дълбочина над 1000 мет-

ра. Карстовите шахти се изобразяват с условен 

знак  (фиг. 9.7 долу) и се надписва дълбочината 

им. 

2.7 Карстови полета и котловини. Те представляват вдлъбнати, затворени форми с 

равно дъно. Най-често са продълговати, като дължината им е два до шест пъти по-голяма  

ширината. Склоновете са стръмни, дори понякога отвесни. Полетата се отличават от котло-

вините главно по размерите си. Котловините имат височина на склоновете до 30 метра и 

дължина до 1000 метра. Полетата имат превишение понякога повече от 100 метра и дължина 

до няколко километра. По дъното на тези форми може да има въртопи, понори, малки ручеи, 

които се губят в понорите и др. Има различни теории за образуването им: сливане на върто-

пи и ували, пропадане на  сводове и пещери и т.н.   

Карстовите полета и котловини се изобразяват с хоризонтали, а когато склоновете им 

са по-стръмни, те се обозначават със знак за стръмен откос. Най-разпространени са в запад-

ната част на Балканския полуостров. В България най-голямото карстово поле е до село По-

нор, Софийско. 

 

Фиг. 9.11 Изобразяване на карстовото поле до с. Понор на т.к. в М 1: 50 000 

 

Фиг. 9.10 Карстова шахта 
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2.8 Карстови пещери. Образуват се в резултат на движението на подземните води в 

земната кора. В минали геоложки епохи през тях са протичали подземни реки. По-пътя си те 

са разтваряли скалите, през които са протича-

ли и са образували плетеници от галерии, го-

леми и малки зали, подземни езера, водопади 

и т.н. Най-голямата пещера в света се намира 

недалеко от град Луисвил, САЩ - Мамонто-

вата пещера. Тя има 223 галерии с обща дъл-

жина 240 km, 77 големи зали и система от 

подземни реки и езера. В България най-

известните пещери са Магурата, Леденика, 

Съева дупка и др.  

Пещерите биват два вида - отворени и 

слепи. Отворените пещери имат входове в 

двата си края, а слепите пещери - един вход. 

Пещерите, в които не протича подземна река 

се наричат сухи.  

На топографските карти входовете на пещерите се обоз-

начават с немащабни знаци. На ТП и ЕТК се надписва името на 

пещерата (само за по-големите пещери), а на СТК и ДТК се пос-

тавя пояснителен надпис „пещ.” (фиг. 9.13). 

2.9 Карстови долини. Представляват вдлъбнати, издължени, затворени форми. Това 

са единствените затворени долини, затова ги наричат още слепи долини. Образуват се по-

добно на увалите - от съединяване на после-

дователни въртопи и ували или от пропадане 

сводове на подземни пещери. Карстови до-

лини могат да се образуват и при проникване 

на вода в някоя скална пукнатина или в раз-

ломна линия. Размерите им са от няколко 

десетки до стотици метри дължина. Широки 

са до няколко десетки метра и обикновено са 

плитки. Имат ясно очертана линия на прегъ-

ване и заравнено дъно. Те са сухи долини: в 

тях не тече вода. Срещат се най-често в хъл-

мисти райони, но също така и в равнините и 

по планински седловини. Изобразяват се с 

хоризонтали. В България се срещат в района 

на Сливница, край Враца и на други места.  

2.10 Скални мостове. Образуват се 

при разрушаването на пещери, когато част от 

сводовете на пещерите останат над земната 

повърхност. Имат размери от няколко метра 

до десетки метри. Изобразяват се със знак за 

отделно стърчаща скала. Срещат се по Вито-

ша и в Родопите. 

2.11 Карстови блата. Образуват се на 

дъното на карстовите полета, когато същест-

вуват условия за заблатяване. Например, кога-

то в резултат на карстовия процес е разрушен 

целия лесноразтворим слой и на повърхността 

 
Фиг. 9.12 Пещерата Jiuxiang в Китай 

 

ТП         ЕТК     СТК и ДТК 

Фиг. 9.13 Изобразяване 

входове на пещери  

 

Фиг. 9.14 „Вливане” на две карстови долини 

 

Фиг. 9.15 Чудните мостове в Западните Ро-

допи 
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на Земята са излезли неразтворими скали, тогава дъждовната вода трудно се оттича от полу-

чилата се вдлъбната форма, остава в нея и се заблатява. По външен вид карстовите блата не 

се отличават от останалите блата и се изобразяват със същия условен знак. В България карс-

тово блато е Алдомировското блато край Сливница. 

2.12 Карстови извори. Образуват се при появата на подземна река на повърхността. 

Както беше отбелязано, в карстовите райони реките често се губят в понори и в пукнатини на 

земната кора. След като достигнат до водоустойчив слой, те започват да се движат по него, 

докато той излезе на повърхността. Обикновено водите от карстовите извори имат кисел със-

тав поради разтворените в тях скали. Изобразяват се върху картите с условен знак за извор и 

се надписват “мин.”. В България има много карстови извори. Най-известни са изворите край 

Златна Панега, до село Безден и др. 

3. Изобразяване на карстови релефни форми 
 За всички карстови форми е характерно, че те са вдлъбнати, прости форми, защото 

при карстовия процес няма натрупване на разрушен материал. При изобразяване на карстов 

релеф е важно да се покажат характерните му особености. Повечето карстови форми са мал-

ки и се изобразяват с условен знак. Когато не могат да се изобразят всички малки карстови 

форми, генерализацията се провежда така, че да се запази характерът на разпределението на 

формите: единични и разпръснати, групирани по няколко или гъсто разположени по цялата 

повърхност. 

 Върху едромащабните топографски карти са въведени няколко условни знака за изоб-

разяване на карстовите релефни форми, които показват техния вид на тези карти повечето 

форми могат да се изобразят чрез хоризонтали.  

Върху средномащабните карти всички неизразяващи се в мащаба на картата форми се 

оформят с еднакъв условен знак, независимо от техния вид. Единствено карстовите котлови-

ни, полета и блата могат да се изобразят чрез хоризонтали върху тези карти. 

 

Фиг. 9.16 Разпространение на карстовия релеф 

 Върху дребномащабните карти по принцип не се изобразяват карстовите форми. С 

условен знак (фиг. 9.7 долу) се показва окарстената повърхност, като се разполагат групи от 

знаци, без да се изобразява действителното местоположение на релефните форми. 
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Фиг. 9.17 Разпространение на карста и на карстовите форми в България 
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Тема 10 

ВЪНШНИ РЕЛЕФООБРАЗУВАЩИ СИЛИ 

(екзаркция) 

  

Тема 10а: РЕЛЕФООБРАЗУВАЩА ДЕЙНОСТ НА    

СНЕГА И ЛЕДА 

1. Релефообразуваща дейност на снега 

 Снегът влияе пряко върху образуването на релефни форми само в определени райони 

от земната повърхност. Условията за релефообразуващата дейност на снега са следните: 

 високопланински райони с голямо хоризонтално разчленение и стръмни склонове; 

 обилни снеговалежи; 

 незалесени райони. 

При тези условия се образува снежна покривка с неравномерно разпределение. Вятъ-

рът издухва снега от билата и високите части и го натрупва по ниските участъци на склоно-

вете. Натрупаните по този начин преспи, в определен момент, под силата на собствената си 

тежест се свличат надолу с голяма скорост (поради стръмния наклон). Това явление се нари-

ча снежна лавина, а районите, в които има условия за образуване на лавини се наричат ла-

винообразни райони. Само в тези райони снегът проявява своята релефообразуваща дейност. 

 При спускането си по склоновете, снегът отнася големи количества скален материал, 

разрушен от други външни релефообразуващи фактори (най-често от изветрянето). Този ска-

лен материал се натрупва в подножието на склоновете, където лавината спира движението си 

поради по-малкия наклон. По този начин се образуват следните релефни форми: 

1.1 Сипеи 

Външно не се различават от другите сипеи и се изобразяват с условен знак за каме-

нист или чакълест сипей. Характерно е отсъствието на стръмен откос в горната част на сипея 

(фиг. 10.1), както при денудационните сипеи, тъй като лавината е отнесла скалния материал 

далече от мястото на разрушаване на скалите. 

 

                           топографски планове                         ЕТК                   СТК и ДТК 

Фиг. 10.1 Изобразяване на сипеи и сипейни шлейфове на т.к. 

1.2 Сипейни шлейфове  

Образува се при движението на лавина по склонове с постепенно намаляващ наклон в 

долната си част. Скоростта на лавината намалява бавно, като отлага носения от нея материал 

на по-голяма повърхност. По  този начин се образува продълговат сипей, който се разширява 

надолу по склона. Дължината му може да достигне до няколко километра. Изобразява се с 

условен знак за сипей (фиг. 10.1), като се различава от сипея по издължената си форма. 
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 2. Общи сведения за ледниците 
 Ледник се нарича постоянна ледена маса върху земната повърхност. Ледникът същес-

твува дълго време и има особено големи размери.  

Днес ледниците заемат около 11% от повърхността на сушата. Основното количество 

от ледниците са разположени в Антарктида (28 млн. km3 от общо 30 млн. km3). По време на 

последния ледников период обемът на ледниците е надвишавал 100 млн. km3.  

Според мястото, където се образуват, ледниците се разделят на: 

  Материкови ледници. Те се образуват в полярните области и заемат по-големи 

пространства. Обикновено огромната част от тях се състои от фирновото поле. Ледници от 

този тип покриват повърхността на Антарктида, Гренландия и много острови в Северния 

Ледовит океан. По принцип ледът в тях не се движи. 

  Планински ледници. Образуват се в планините и заемат по-малка площ в сравнение 

с материковите, но се срещат много по-често - почти всички по-високи планини имат ледни-

ци. Поради големите наклони в планинските райони, ледът в тези ледници бавно се прид-

вижва надолу по склоновете. 

 Ледниците се образуват в области, където има условия за задържане на снежна пок-

ривка през цялата година. Снегът, който вали през всяка година се натрупва върху стария 

сняг, който не се разтопява поради ниските температури.  Образува се дебела снежна пок-

ривка. Под действие на тежестта си, снегът се уплътнява и се превръща в лед. Първоначално, 

под действие на слънчевите лъчи и известно затопляне през лятото, малките кристали от по-

върхността на снежната покривка частично се изпаряват. Образувалата се водна пара през 

нощта кристализира върху по-големите кристали, които се изпаряват по-бавно. По този на-

чин големите кристали нарастват за сметка на по-малките. Получилата се плътна зърнеста 

маса се нарича фирн. С течение на времето, под действие на тежестта на натрупалите се по-

горни пластове, фирнът се уплътнява и се прев-

ръща в глетчерен лед. Така се образува фирно-

вото поле (фирнов басейн). 

 Ледът притежава известна пластичност. 

Благодарение на нея ледът в планинските ледници 

бавно изтича надолу по склона на който се е обра-

зувал. Причина за движението е силата на тежест-

та на ледника, която принуждава пластовете, раз-

положени по-ниско по склоновете да се движат 

надолу. Скоростта на това движение зависи от 

 

Фиг. 10.2 Материков (вляво) и планински (вдясно) ледник 

 

 
Фиг. 10.3 Разрез на планински ледник 
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големината на ледника и от наклона на склоновете. Тя може да бъде от 0.1 m до няколко 

метра в денонощие. 

 Ледниците имат две основни части: област на захранване и област на топене. Тези 

части се разделят от снежната граница, над която се извършва натрупване на снега и се 

образува ледника и под която се извършва частично разтопяване на леда. Мястото на тази 

линия не е постоянно и зависи от температурата на въздуха - в по-топли дни тя е по-високо, а 

в по-студени - по-ниско.  

 Характерно е образуването 

на ледопади по стръмните скло-

нове на ледниците. По повърх-

ността на ледниците могат да се 

образуват езера или малки потоци 

при топене на леда.  

 Тъй като в районите, къде-

то се образуват ледници изветря-

нето (мразово изветряне) е особе-

но активно, то ледниците носят 

при своето движение разрушен 

скален материал. Скалните маси, 

носени от ледниците носят общо-

то име морени. Морени могат да се образуват и от самия ледник при движението му по 

склона на ледниковата долина.  

2.1 Видове морени 

2.1.1 Подвижни морени 

Образуват се от разрушен скален материал, който се намира в или върху ледниковия 

език. Те се придвижват заедно с него, като при това движение могат да разрушават дъното и 

склоновете на ледниковата долина.  Според мястото си в ледниковия език се разглеждат след-

ните видове подвижни морени: 

 Повърхностни морени. Образуват се от изветрянето и представляват големи или по-

малки късове скали, които се движат заедно с ледника по неговата повърхност. Тъй като вър-

ху тях не действат допълнителни сили, те се съхраняват във вида в който са се откъснали от 

основната скала. В зависимост от местоположението си, те се разделят на: 
□ странични, образувани от отлом-

ки, падащи по повърхността на ледника от 

склоновете, на долината. Те са разрушени от 

изветрянето. 
□ средни, образуват се от разруша-

ването от ледника на скали, изпречили се на 

пътя му при движението му по дъното на 

долината. Може да се образува и при слива-

нето на два долинни ледника от страничните 

им морени (фиг. 10.5). 

 Вътрешни морени. Образуват се в 

тялото на ледника при запълването на браз-

дите по повърхността му със скален матери-

ал и от топенето на леда под действие на 

тежестта на повърхностните морени.  

 Дънни морени.  Образуват се от 

ледника, който разрушава своето легло при 

движението си. Намират се в долната част на 

ледника. При движението си дънните море-

 

Фиг. 10.4 Разпространение на планински (в червено) и 

континентални (в синьо) ледници (извън Антарктида) 

 

Фиг. 10.15 Видове морени 
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ни се трият в дъното на ледниковата долина и от една страна го разрушават, образувайки нови море-

ни, а от друга самите те се раздробяват на по-малки късове докато се  превърнат в пясък и глинести 

частици.  Срещат се и в континенталните ледници. 

2.1.2 Неподвижни (отложени) морени  

 Основни морени, отложени в дъното на ледниковата долина; 

 Челни морени, образувани от едри скални късове, отложени в долния край на леднико-

вия език; 

 Роугън морени. Представляват поредица от ребра, напречно на потока на леда. Често 

пространствата между ребрата са запълнени с вода. Кръстени са на езерото Роугън (Rogen)  в 

Швеция. 

2.2 Видове планински ледници 
Планинските ледници са много разнообразни по външен вид и строеж. Д. Канев, напри-

мер, разглежда 11 типа ледници.  По-долу ще разгледаме най-често срещаните типове. 

2.2.1 Алпийски тип ледници  
Имат ясно изразени области на захранване и топене. Областта на захранване се разполага 

обикновено в обширен ледников циркус, ограден от стръмни стени и имащ изход от по-ниската 

страна на склона. Повърхността на фирновото поле е разделена от бразди (ледникови пукнати-

ни), като крайната бразда  е ясно изразена. Ледниковият език е с изпъкнала форма, тъй като 

края на ледника се топи по-интензивно от средната част.  

Алпийските ледници по форма са три вида:  

 Долинни ледници - образуват се на върха на долината, в която е разположен циркусът и 

се стичат по долината подобно на река. 

 Дървовидни ледници - образуват се от сливането на няколко ледника, образувани в съ-

седни долини. 

 Котловинни ледници - образуват се от сливането на няколко езика на долинни ледници 

в планинска котловина. 

2.2.2 Туркестански тип ледници 
При тях липсва фирновият басейн и те се състоят само от ледников език. Това са предим-

но долинни ледници. Захранват се от снегопади и снежни лавини, които се откъсват от склоно-

вете и попадат в ледниковата долина. Получили са това име поради това, че са най-типични за 

планините в Средна Азия. 

3.2.3 Висящи ледници  
Образуват се в сравнително недълбоки падини по стръмни склонове на планините. Ези-

кът на тези ледници е много малък (около 15% от ледника). Поради големия наклон на склоно-

вете, тези ледници сякаш висят на склона, откъдето идва и наименованието им. 

3.2.4 Скандинавски тип ледници  
Образуват се върху обширни заравнени планински плата и върхове. Съществена роля за 

образуването им има дейността на вятъра, който навява снега към определени склонове. Лед-

никови езици се спускат в различни страни, затова тези ледници се наричат  още звездообраз-

ни. 

 3. Релефни форми, образувани от ледниците 

 3.1 Релефни форми образувани от екзаркцията 

Ледникът, движейки се по дъното на ледниковата долина, извършва разрушителна 

дейност, която се нарича ледникова ерозия или екзаркция. Разрушаващата сила на ледника 

зависи в най-голяма степен от масата на движещата се част на ледника. Силата не екзаркция-

та на е равномерно разпределена по цялото тяло на ледника. В началото на езика и по край-

ната бразда на ледника тя е незначителна или въобще липсва.  
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 Най-значителна разрушителна сила ледникът притежава в районите на рязка смяна на 

наклона от по-стръмен към по-равен. 

 Характерните екзаркционни форми са следните: 

3.1.1 Циркуси  

Представляват вдлъбнати, зат-

ворени форми, които са образувани 

на мястото на фирновото поле, след 

разтопяване на ледника.   Едната 

страна на склона, където е бил ледни-

ковия език е по-ниска от останалите. 

Склоновете на циркуса са стръмни и 

скалисти, а в горната му част - почти 

отвесни. Тъй като циркусът е затво-

рена форма, на дъното му често се 

образува дъждовно езеро, което се 

подхранва и от топенето на снеговете. 

Такива са почти всички езера в Рила и 

Пирин. В резултат на активното из-

ветряне на оголените скали, в долната 

част на склоновете на циркусите чес-

то се образуват сипеи. 

Изобразяването на циркусите 

се извършва с хоризонтали, тъй като 

имат значителни размери (фиг. 10.7). 

Обикновено се използват и условни 

знаци за изобразяване на стръмните 

склонове (знак за стръмен откос) и за 

сипеи. Езерата в циркусите се изобра-

зяват както всички останали езера. 

3.1.2 Циркусен праг  
Представлява тясно продълго-

вато възвишение, което се създава 

напречно между фирновото поле и 

ледниковия език. Образува се, когато 

носените от леда  скални късове (мо-

рени) се задържат при изтичането на 

леда от циркуса (фиг. 10.8). 

3.1.3 Карлинги  

Представляват планински вър-

хове, които в миналото сa попаднали 

между два и повече циркуса. В резул-

тат на разрушаващата дейност на лед-

ниците, тези върхове са  придобили 

пирамидална форма и имат заострен 

връх. В България карлинги се срещат 

в Рила и Пирин. Карлингови върхове 

са Дженгал и Бански Суходол (фиг. 

10.9) в Пирин. 

 

Фиг. 10.6 Митровото езеро в Рила 

 
Фиг. 10.7 Изобразяване на циркус 

 
Фиг. 10.8 Циркусния праг на Елениното езеро в Рила 
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3.1.4 Ригли  

Образуват се по дъното на ледниковите долини и представляват разположени напреч-

но на долината продълговати възвишения. Образуването им се обяснява с особеностите на 

ледниковата ерозия. Съществуващите малки неравности по дъното на долината вместо да се 

заравнят от движението на ледника, се задълбочават поради рязката смяна на наклона. По 

този начин ледниковата долина се оказва разделена на части от тези възвишения. По-малките 

ригли се изобразяват на картите със знаци за стръмен откос, а по-големите - с хоризонтали. 

3.1.5 Скална гърбица (мутонирани скали, овчи чела) 

Образува се по дъното на ледниковите долини, в райони, изградени от по-твърди ска-

ли. Върху тях разрушенията, предизвикани от движението на ледените маси са по-малко, 

поради което се образуват малки заоблени възвишения. В зависимост от размера си, те се 

изобразяват с хоризонтали, условен знак за могила или за отделно стърчаща скала. 

3.1.6 Ледникова (трогова) долина  

При движението си, долинните ледници разрушават склоновете и дъното на долината, 

в която се движат. Ледниковата долина е коритообразна, със стръмни склонове и заравнено 

дъно (фиг. 10.11). На известна височина над дъното склоновете рязко сменят наклона си и 

стават полегати. Мястото, където се сменя наклона се нарича трогово рамо. Троговото рамо 

показва до къде се е простирал ледника в миналото.  

 

Фиг. 10.9 Връх Бански Суходол в Пирин: вляво снимка, вдясно – изобразяване на СТК 

 
Фиг. 10.10 Изобразяване на ледников релеф в М 1 : 5 000 (Големия казан в Пирин) 
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 По склоновете на ледниковите долини 

често има скални тераси. Те са се образували 

при няколко последователни заледявания. В 

такива долини между ледниковите периоди 

по дъното на долината тече река. Тя изработва 

V образно дъно на долината под действие 

предимно на дълбочинната ерозия. При зале-

дяване, ледникът разширява долината и я 

превръща в коритообразна. След края на лед-

никовия период отново се образува река, про-

тичаща в долината, която превръща част от 

дъното във V образна долина, а останалата 

заравнена част става тераса. 

 По дъното на ледниковите долини чес-

то се образуват скални гърбици и ригли. Дъното е неравно и по него има скалисти участъци.  

 При изобразяването на ледниковите долини трябва да се подчертаят характерните им 

особености. Плоското дъно се оформя с хоризонтали с плавни извивки. Стръмните склонове 

се изобразяват с по-гъсти хоризонтали или с условни знаци за стръмен откос. Терасите по 

склоновете трябва да се покажат добре с използването на допълнителни и спомагателни хо-

ризонтали. Необходимо е да се подчертаят неравностите и натрупванията на скален материал 

по дъното, които не са характерни за другите видове долини. 

 В България голяма част от долините в 

Пирин имат ледников произход. 

3.1.7 Нунатаки  
Представляват възвишения, които се из-

дигат над ледената покривка на континенталните 

ледници (фиг. 10.12). Срещат се в Гренландия и 

по островите в Северно море. Изобразяват се с 

хоризонтали, а когато са много стръмни - с усло-

вен знак. За целта може да се използва знакът за 

скали и скалисти откоси. 

3.2 Изобразяване на съвременни ледници 

 Релефът на земната кора в районите, заети от съвременните планински ледници не се 

изобразява. Вместо това, върху топографските карти се показва релефът на ледената покрив-

ка (фиг.11.13). Използват се изолинии 

(фиг. 10.14 а,б,в,г) и условни знаци 

(фиг. 10.14 д,е,ж), които се оформят в 

син цвят. При изчертаването на изоли-

ниите се запазва основното сечение, с 

което е оформен околния релеф. Изоб-

разяват се следните форми от ледников 

произход: 

 3.2.1 Фирново поле  
Областта на зараждане на лед-

ника се оформя с изолинии в син цвят. 

Границата на фирновото поле се показ-

ва с точков пунктир в цвета на хидрог-

рафските обекти (фиг. 10.14д).  

 3.2.2 Ледников език  

 
Фиг. 10.11 Характерен профил на ледникова 

долина 

 
Фиг. 10.12 Нунатаки в Източна Гренландия 

 

Фиг. 10.13 Изобразяване на ледник в М 1 : 10 000 
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Оформя се с изолинии в цвята на хидрографските обекти, а границата му се показва 

чрез точкова линия в същия цвят (фиг. 10.14д). Морените по повърхността на ледниковия 

език се оформят с условен знак за пясъчна и камениста повърхност в кафяв цвят (фиг. 10.1). 

 3.2.3 Ледникови пукнатини  
Образуват се при по-голяма скорост на движение на ледниковия език.  Тогава се по-

лучава разкъсване на ледените пластове и се създават дълбоки и тесни пукнатини, които 

имат дължина от няколко метра до стотици метри. Особено характерни са около циркусовия 

праг. Изобразяват се дори върху дребномащабните  карти, въпреки малките си размери, за-

щото представляват сериозно препятствие за придвижване на терена. Използва се знака за 

промойна, но оформен с цвета на хидрографските обекти (фиг. 10.14е). 

 

 3.2.4 Скални откоси и карлинги 

 В резултат на екзаркцията на ледника се получават стръмни скални склонове, които се 

оформят с условен знак в кафяво (фиг. 10.10). Това е един от малкото знаци върху топограф-

ските карти, при който се използва ефекта на светлосенките. 

 3.2.5 Ледникови откоси 

 Когато при континенталните ледници се получават почти отвесни склонове на ледни-

ка, те се изобразяват със специален условен 

знак (фиг.10.14ж) в син цвят. Обикновено 

се надписва височината на откоса в метри (в 

същия цвят). 

3.3 Ледниково - акумулаци-

онни релефни форми 

Наред с териториите, заети от съвре-

менните ледници, има обширни пространс-

тва, където днес няма ледници, но в минали 

геоложки епохи са били заледявани и това е 

оказало значително влияние за формиране-

то на релефа им.  

Известно е, че в миналото Земята е 

преживяла няколко ледникови периода с 

различна продължителност. По време на 

 

          на ЕТК                       на СТК и ДТК 

Фиг. 10.14 Знаци, предвидени за изобразяване на ледникови форми 

 

Фиг. 10.15 Изобразяване на съвременен ледни-

ков релеф в Рила в М 1 : 50 000 
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тези периоди ледове са сковавали Северна и Централна Европа, Сибир, голяма част от Се-

верна Америка. Има много хипотези за причините, довели до заледяванията.  

Една от най-интересните хипотези е тази, която обяснява ледниковите периоди с пла-

нинообразувателните движения на земната кора. Планинообразувателните движения са пре-

дизвиквали значителни изменения в релефа на Земята. Най-големите планински системи са 

образувани от тях. В резултат на действието им се променя съотношението между водата и 

сушата на земната повърхност. От това е възникнала циркулация на влажни ветрове, които 

са предизвикали появата на ледниците по високите части на планините. Възникването на 

ледниците от своя страна е нарушило равновесието в климатичните условия  и в по-ниските 

части на земната повърхност, които са се заледили. 

 Според друга хипотеза, причина за заледяванията е преминаването на Слънчевата 

система през облаци от космически прах, които са намалили силата на слънчевото греене. 

Това е довело до понижаване на температурите. 

Областите, които са били покрити с ледове, са съхранили и днес формите, образувани 

при разтопяването на ледниците. Типичните форми на ледниковия релеф за се запазили само 

в районите, заледявани по време на последния ледников период. 

 При своето движение ледниците носят голямо количество разрушен скален материал. 

При стопяването на ледниците, след края на ледниковия период, този материал се отлага по 

дъното на ледниковата долина и образува 

положителни релефни форми. По-

характерните от тях са: друмлините, озите, 

камите, зандровите полета, флувиоглациал-

ните конуси. 

3.3.1 Друмлини 

Представляват хълмове с удължена 

форма, стеснена по посока на движението на 

ледника (фиг. 10.17). Достигат до ширина 

300 - 400 метра и дължина до 1 km. Образу-

ват се от дънните морени. Склоновете на 

друмлините са асиметрични, като тези, по 

посока на движението на ледника са по-

полегати от склоновете срещу движението. 

Образуват се от наслагване на част от носе-

ния от ледника материал по съществуващите 

неравности по дъното. По този начин нерав-

 
Фиг. 10.16 Ледниково – акумулационни релефни форми 

 

Фиг. 10.17 Друмлина 
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ностите нарастват и се превръщат в заоблени хълмове. 

 При изобразяването на друмлините трябва да се предаде асиметрията на склоновете и 

заобления характер на хълмовете (фиг. 10.17). Използват се допълнителни и спомагателни 

хоризонтали. 

3.3.2 Ози  
Представляват тесни хълмове, прилични на диги. Дълги са по няколко километра и 

обикновено имат  височина 5 - 20 метра (някои ози достигат и до 60 метра). Широчината им 

е 100 - 200 метра . Те имат тясно било и праволинейни 

стръмни склонове (30 - 40 градуса). Образуват се от пясъчно 

- глинест материал и са ориентиирани по направление на 

движението на ледника. Понякога се разклоняват, но по-

често са единични. Характерно за озите е, че разположение-

то им не е съгласувано със съвременния релеф на местността 

(фиг. 10.18). Те преминават през долини, езера и вододели. 

Съществуват различни теории за произхода на озите. 

Според полярния изследовател Фритьоф Нансен, озите се 

образуват от натрупване на скален материал, носен от под-

ледникови потоци или от води, образувани от топенето на 

ледника и протичащи в тунели и пори вътре в ледника. Об-

разуваните по дъното на тези тунели наноси са попаднали на 

земната повърхност след стопяването на ледника. Де-Геер 

обяснява произхода на озите като резултат на отлагането в 

края на ледника на материали, носени от водите, образувани 

при стопяването на ледника. Вътре в ледника водата се дви-

жи бързо, но излизайки на повърхността, нейната скорост намалява и тя отлага носения ма-

териал във вид на наносен конус. При разто-

пяване на ледника, наносният конус се пре-

мества заедно с разтопяващия се ледник, ка-

то по този начин се образуват издължените 

ози. 

 Върху топографските карти озите 

обикновено се изобразяват с хоризонтали. 

Когато това е невъзможно се използва усло-

вен знака за стръмен откос.  

3.3.3 Ками  
Представляват заоблени хълмове със 

заравнени била. Диаметърът им достига до 1 - 2 km, а височината им е от 5 до 70 метра (фиг. 

10.19). Изобразяват се със затворени хоризонтали, като се показват плоските им върхови по-

върхнини.  

За образуването на камите също няма еднозначен отговор. Предполага се, че са обра-

зувани при отлагане на скален материал на дъното на езера, разположени на повърхността на 

ледника. При разтопяването на ледника тези наноси са образували камите. 

3.3.4 Зандрови полета  
Представляват пясъчни равнини, 

разположени в ниски места, където са се 

стичали водите при разтопяването на 

ледниците. Достигайки в равнинните 

райони, водите са забавяли своя ход и са 

акумулирали малките частици, които са 

носили. В предела на зандровите полета 

се формира нискохълмист (дюнен) ре-

 

Фиг. 10.18 Ози 

 
Фиг. 10.19 Ками в Йелоустоун, САЩ 

 
Фиг. 10.20 Зандрово поле в Северна Германия 
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леф, който има характерни котловини, зао-

биколени с дюни. Дюните са асиметрични, 

като склоновете, обърнати към котловини-

те са по-стръмни. На дъното на котловини-

те могат да се образуват блата. Изобразя-

ват се със знак за пясъчна повърхност. 

Често в пределите на зандровите полета се 

образуват малки езера, които трябва да се 

покажат подробно, за да се покаже харак-

тера на релефа. 

3.3.5 Флувиоглациални конуси  
Образуват се при натрупване на 

дребни скални частици в долната част на 

склоновете на ледниковата долина (фиг. 

10.21).  

Изобразяват се с хоризонтали, като 

се акцентира върху песъчливата или каме-

ниста повърхност. 

 3.3.5 Наносни хълмове в ледниковите долини (морени) 

 Образували са се по дъното на ледниковата долина. При разтопяване на ледни-

ка, носеният от него скален материал се е отложил на дъното на долината и е образувал про-

дълговати хълмове. В зависимост от поло-

жението си, те са: челни, статични или 

дънни (фиг. 10.22).  Обикновено имат за-

острени била и неравна вододелна линия. 

При изобразяване на такива хълмове, 

трябва да се подчертае линия на основа-

ние, която е ясно изразена на терена.  

Ледниково - акумулационни форми 

са се образували в районите обхванати от 

заледявания в минали геоложки епохи. 

Особено са характерни за Северна Европа 

и Канада. В България ледникови форми 

има по високите части на Рила и Пирин. 

Според скорошни изследвания на българс-

ки учени, следи от дейност на ледници има 

и в Стара планина. 

 

 
                   крайна морена                        дънна морена                           странична морена 

Фиг. 10.23 Видове хълмове в ледниковите долини 

 
Фиг. 10.21 Наносен конус по склоновете на лед-

никова долина, Mueler, Нова Зеландия 

 
Фиг. 10.22 Наносни хълмове е ледниковите     

долини 
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3.4 Особености при изобразяването на ледниково - 

акумулационните форми на топографските карти 

 Релефните форми, създадени от акумулационната дейност на ледниците са предимно 

затворени и положителни. Обща характеристика на хоризонталите, изобразяващи леднико-

вия релеф е закръгленост на рисунъка и малко съответствие между съседните хоризонтали. 

 По своя характер, тези форми са твърде разнообразни. Дори формите от един и същи 

вид се различават значително по вида и размерите си. Ето защо при генерализацията на ре-

лефа, образуван от акумулационната дейност на ледниците, обобщаването на релефните 

форми в много случаи е неудачно. Например, когато имаме близко разположени малки хъл-

мове, те не могат да се обединяват по няколко в един по-голям, тъй като това би нарушило 

географската правдоподобност. По-удачно в такива случаи е да се извърши подбор на хъл-

мовете и да се покажат само част от тях, но така, че да се запази характерът на местността. 

Когато тези хълмове са с различна височина не трябва да се изобразяват само по-големите от 

тях, а пропорционално на разпространението им да се покажат и малките, и големите хълмо-

ве.  
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Тема 11 

РЕЛЕФООБРАЗУВАЩА ДЕЙНОСТ НА ВОДИТЕ В МО-

РЕТАТА И ОКЕАНИТЕ 

1. Образуване на морските брегове 

1.1 Общи сведения за бреговете 

 От цялата повърхност на Земята (510 млн. km2) 70.8% са заети от морета и океани (361 

млн. km2). Сушата по земната повърхност е разположена на материци и острови. Матери-

ците (континентите) представляват големи участъци от сушата оградени от всички стра-

ни с вода. На Земята има седем континента. Островите са по-малки участъци от сушата, 

оградени от вода. Най-големият остров е Гренландия  - 2.2 млн. km2.   

 Водата в моретата и океаните оказва въз-

действие върху релефа както на бреговата зона, 

така и на дъното на моретата и океаните. По дъ-

ното на Световния океан ясно се различават три 

дълбочинни пояса (фиг. 11.1):  

 Континентален шелф - това е ивицата с 

дълбочина до 200 метра. Релефът на дъното на 

шелфа се характеризира със същите особености, 

както и бреговата зона. Релефните форми от су-

шата продължават и под морското ниво, в шел-

фовата зона, като имат същият външен вид.  

 Континентален склон. Започва с рязко изразено прегъване на релефа на дъното и 

достига до дълбочина 2500 метра. За континенталния склон са характерни големите наклони 

на склоновете и образуването на свлачища, срутища и наносни конуси. Континенталният 

склон завършва с ясно изразена линия на основание, от където започва дъното на океана. 

 Дъно на Световния океан. Това е зона, която започва от дълбочина 2500 метра (за 

Черно море – 2000 метра) и заема около 80% от територията на Световния океан. Характери-

зира се с разнообразен релеф. По него са разпространени големи планински вериги, наречени 

дълбоководни хребети, обширни равнини, падини и вулканични райони. Като цяло, релеф-

ните форми по дъното на Световния океан са с по-големи размери от тези върху сушата.  

 Върху топографските карти се изобразява само релефът на бреговата зона и част от 

континенталния шелф. Съществуват и специални морски карти, на които се изобразява цяла-

та площ, заета от водните басейни. Дълбочината се изобразява чрез изолинии, наречени изо-

бати. Освен тях се използват още две картографски изобразителни средства за оформяне на 

релефа на дъното: условни знаци за изобразяване на 

релефни форми, които не могат да се оформят на 

картите с истинските си размери и коти за надпис-

ване на дълбочините. 

 При създаване на топографски карти, особе-

но внимание се обръща на бреговата зона. Тя обх-

ваща една ивица от сушата и континенталния шелф 

от двете страни на бреговата линия. Включва три 

части (фиг. 11.2):  

 Бряг (крайбрежие). Представлява ивицата 

от сушата, която е непосредствено разположена до 

водния басейн и където водата проявява своята ре-
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Фиг. 11.1 Дълбочинни пояси на дъното на 

Световния океан 

 
Фиг. 11.2 Схема на бреговата зона 
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лефообразуваща дейност. 

 Брегова линия. Представлява зона, в която водният басейн изменя своите граници. 

 Подводен брегови склон. Това е повърхността от дъното на водния басейн, разполо-

жена непосредствено покрай бреговата линия, където морските води проявяват своята реле-

фообразуваща дейност. 

 В резултат на продължителната разрушителна дейност на морската вода, брегът се 

отдръпва навътре в сушата. По този начин се образува бреговата платформа, която обхва-

ща зоната, разрушена от морските води.  

1.2 Релефообразуваща дейност на водите в моретата и океаните 

 Водата в океаните и моретата се намира в постоянно движение. Именно движението 

на водата представлява активния фактор за формиране релефа на крайбрежната зона. 

1.2.1 Видове  движения на морската вода 

 Морски вълни, представляващи радиално движение на водните частици, което се 

дължи на ветрове, духащи в моретата и океаните. Съгласно теорията за трохоидалните въл-

ни, предложена от Херстнер, водните частици, задвижени от вятъра, описват орбитално дви-

жение. Вертикалните плоскости на орбитите са в посока на духащия вятър. Диаметърът на 

кръговите орбити е равен на височината на морската вълна, като в дълбочина бързо намаля-

ва. Когато вълната наближи до брега, орбитите на водните частици се деформират и стават 

елипсовидни. На дълбочина, близка до височината на вълната, частиците не могат да се дви-

жат по орбитите си. Тогава гребенът се накланя напред. Ако брегът е полегат, гребенът на 

вълната се изсипва върху водната повърхност, а при стръмен бряг и дълбоко дъно той се сто-

варва върху крайбрежните скали. Разрушителната сила на вълните върху бреговата зона се 

нарича прибой.   

 Приливи и отливи. Представляват периодични колебания на морското ниво, дъл-

жащи се на гравитационното привличане на водата в големите водни басейни от Луната и 

Слънцето. Приливната вълна размества утайките по дъното, защото се придвижва цялата 

водна маса в басейна. В тесни протоци и проливи тя има голяма разрушителна сила. 

 Морски течения. Представляват придвижване на големи водни маси, които се дви-

жат от топлите към студените райони на Земята. Вятърът и въртенето на Земята също причи-

няват течения. 

 В резултат на тези движения, водата непрекъснато въздейства върху сушата. Най-

активна разрушителна сила имат вълните (приливни и образувани от вятъра). Те се удрят в 

брега с голяма сила, особено по време на силни ветрове. Тази сила достига до 30 тона на 1 m2 

от сушата и предизвиква разрушаване на скалите по бреговата линия. 

1.2.2 Основни видове релефообразуваща дейност на водите в моретата и океаните 

 Морска абразия. Представлява процес на разрушаване на скалите по морския бряг и 

отнасяне на разрушения материал навътре във водния басейн. По своята същност, абразията 

представлява процес на денудация, извършвана от морските води. Бреговете, където действа 

абразията се наричат абразионни брегове или високи. Те имат голямо превишение и стръмни 

склонове. Обикновено са изградени от твърди скали. 

 Акумулацията е процес на натрупване на разрушения от абразията материал. Бре-

говете, където основна релефообразуваща сила е акумулацията на морските води, се наричат 

акумулационни или ниски брегове. Те са с малко превишение и са заравнени. Обикновено са 

изградени от слабо споени и меки материали. 

1.2.3 Фактори от които зависи интензивността на релефообразуващата дейност 

на водите в моретата и океаните 

 Силата  и посоката на ветровете в крайбрежната зона. Ветровете са основна 

причина за зараждане и движение на морските вълни. Затова колкото по-силно те духат, тол-
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кова разрушителната сила на вълните е по-голяма. Когато ветровете духат почти перпенди-

кулярно на брега, силата на вълните е най-голяма. 

 Съществуващият релеф на морските брегове. В зависимост от вида на морския 

бряг, се проявява абразията (при високи брегове) или акумулацията (при ниски брегове); 

образуват се абразионни или акумулационни релефни форми.   

 Геоложкият строеж и релеф на дъното. От него зависи силата, с която морските 

вълни се удрят в брега,  големината на приливно-отливните течения. 

 Процесите на утаяване на наносите от вливащите се в моретата и океаните реки. 

Създават се делти, лимани, дори нови острови, които значително изменят бреговата линия и 

влияят върху дейността на морската вода. 

 Свойствата и съставът на водите. Солеността и температурата на морската вода  

 имат важно значение за скоростта на разтваряне на скалите под действието на морс-

ките води. Значение имат и скалните частици (най-често пясък), които водата носи и които 

способстват за по-бързото разрушаване на скалите. 

 Колебателните движения на земната кора. При потъване на земната повърхност, 

абразията започва да действа върху част от сушата, която до този момент не е била подложе-

на на влиянието на морските води. При издигане на сушата се появяват на повърхността час-

ти от сушата, релефът на които е бил формиран под морското ниво. Появяват се нови остро-

ви, полуострови, съществено се променя видът на бреговата линия.  

2. Релефни форми, образувани от абразията 
 Основен фактор за образуването на абразионни брегове е разрушителната дейност на 

прибойните вълни. Както бе посочено по-горе, абразията се проявява при високи и стръмни 

брегове. При тях морските вълни удрят почти перпендикулярно повърхността на скалите по 

брега и затова абразията е много силна. Друг фактор, който влияе за интензивността на про-

цеса, е силата на прибоя, която зависи от климатични фактори и от строежа на дъното. Със-

тавът на скалите също има влияние върху процеса на абразия. По-меките скали се разруша-

ват по-интензивно от по-твърдите. Когато бреговата линия е съставена от разнородни скали, 

се образуват брегове с голямо разчленение - формират се полуострови и носове, различни по 

вид заливи и др.  

2.1 Клиф  

Представлява почти отвесен бряг, който се спуска към водната повърхност. Удряйки  

се в брега, вълната постепенно го разрушава и отнася отломки от него. Поради това, в осно-

вата на стръмните брегове се образува прибойна ниша. Нейното разширяване и задълбоча-

ване води до пропадане на част от скалата, останала без основа. Разрушените скали се отна-

сят навътре във водния басейн, а на брега се образува нова ниша, която след време отново 

подкопава брега и той се срутва. Този процес може да продължи докато в основата на клифа 

се натрупат достатъчно разрушени скали, които да намалят силата на прибойните вълни и те 

да не могат да образуват нова ниша (фиг. 11.3). 

 1) разрушаване 

на морския бряг 

2) образуване на 

прибойна ниша 

3) срутване на 

клифа 

4) образуване на 

абразионна тераса 

 
Фиг. 11.3 Схема на образуване на клиф 
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 Характерно за клифовите брегове е образуването на свлачища и срутища, в резултат 

на подкопаването на брега от морските води. Изобразяват се върху топографските карти със 

съответните условни знаци.  

На едромащабните топографски карти клифът се изобразява по няколко различни на-

чина, в зависимост от размерите му (фиг. 11.4): а) със знаци за стръмен откос, при по-малък 

размер; б) с хоризонтали при по-полегат склон; в) със знаци за скали или скални прорези, 

при по-големи размери.  при по-малък наклон и с хоризонтали. Когато скалите имат разно-

роден състав, може тези от тях, които имат по-голяма устойчивост, да не се разрушат и по 

този начин се образуват отделно стърчащи скали, скалисти носове и острови недалеч от 

брега, които се оформят на картите със съответните знаци (фиг. 11.4г). 

Типичен клифов бряг в България има край нос Калиакра, където водата е образувала 

своеобразна пещера от прибойната ниша. Брегът е етажиран поради нееднаквия строеж на 

отделните пластове.  

В редица случаи, когато скалите по брега имат слоест строеж от редуващи с варови-

кови и глинести пластове, морската вода размива глинестите пластове и подкопава варови-

ците. Така се получават крайбрежни свлачища, при които огромни скални маси се прид-

вижват към морето. За този процес способстват и подпочвените води и хлъзгавите глинести 

пластове. Така са се образували черноморските свлачища между гр. Варна и гр. Каварна. 

Крайбрежните свлачища се изобразяват върху топографските карти със знака за свлачище. 

Скалите, паднали във водата се показват на топографските карти чрез знака за отделно стър-

чаща скала, а когато площта им може да се покаже мащабно, контурът им се показва като 

брегова линия, а в него се поставя знака за скали (фиг. 11.4г).   

2.2 Абразионна тераса  

Представлява заравнена скална повърхност с наклон към водния басейн. Образува се 

по два начина: 

 От натрупания материал при разрушаване на клифа се образуват скални отломъ-

ци. По-големите от тях не могат да бъдат отнесени от водите и остават където са паднали. 

При отдръпване на клифа към сушата, те образуват тераса. Част от нея може да е под водата, 

а останалата – над нея.  

 
Фиг. 11.4 Изобразяване на клиф 
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 При бързо издигане на брега. В такива случаи, клифът се измества и става недости-

жим за водите. Те започват да въздействат върху друг склон, който до този момент е бил под 

водното ниво. Ако издиганията на сушата се повтарят през определен период се образуват 

няколко последователни тераси, които са разположени една над друга. Така е образуван бре-

га край Злати пясъци, показан на фиг. 11.7.  

  
Фиг. 11.5 Образуване абразионни тераси Фиг. 11.6 Абразионна тераса, Кантабрия 

На фиг. 11.5 са показани елементите  на абразионните тераси: 1) водно ниво при от-

лив; 2) водно ниво при прилив; 3) прибойна ниша; 4) клиф; 5) абразионна тераса; 6) стара 

прибойна ниша; 7) стар клиф; 8) скален материал от разрушаване на клифа; 9) наносен конус; 

10) абразионна тераса, образувана в минала геоложка епоха. 

Абразионните тераси се изобразяват чрез хоризонтали и знаци за стръмен откос. 

         тераса     стар клиф          тераса                 стар клиф         тераса       съвременен клиф 

 

Фиг. 11.7 Терасиран морски бряг край Златни пясъци 

3. Акумулационни релефни форми 
 Освен разрушаване на крайбрежните скали, водите в моретата и океаните извършват и 

акумулационна дейност. Тя се изразява в натрупване на брега на скален и органичен матери-

ал, изнесен от морското дъно (пясък, чакъл, водорасли, раковини). По този начин се създават 

положителни релефни форми. 

 Акумулационните релефни форми се образуват при ниски брегове с полегати склоно-

ве. Вълните, заливащи такива брегове, постепенно загубват своята сила, движейки се по по-

легатия склон. Тогава, вълните отлагат носените от тях материали. Най-напред се отлагат по-

големите частици, а по-малките частици се натрупват по-близко до брега.  



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 11: Външни релефообразуващи сили: абразия                          стр. 140 

 Вятърът също има определена роля за 

акумулиращата дейност на морските води. Кога-

то вятърът духа косо към брега, той създава вод-

ни течения, които заставят вълните да се движат 

зигзагообразно (фиг. 11.8). По този начин носе-

ните от тях материали могат да се преместват на 

значителни разстояния и да се акумулират, кога-

то срещнат някакво препятствие. Това премест-

ване се извършва не само в надводната част на 

бреговата платформа, но и в подводната част. 

 Релефните форми, образувани от акуму-

лационната дейност на водите в моретата и оке-

аните са: подводен вал, брегови бар, брегови вал, 

акумулационна тераса, морски коси, стрелки, 

томболо, лагуни, лимани и др.  

 

3.1 Подводен вал 

Представлява продълговато, тясно възвишение, което е разположено под нивото на 

водата и е успоредно на брега. Образува се, когато вълните се движат перпендикулярно към 

полегат и слабо разчленен бряг. Вълните 

постепенно загубват живата си сила и отла-

гат дори най-малките носени от тях части-

ци. След първоначалното натрупване на 

наносен материал, той представлява барие-

ра (макар в началото съвсем незначителна) 

пред морските вълни по техния път към 

брега. Преминавайки над натрупаните на-

носи, скоростта на течението спада и отла-

гането на скален материал става по-

интензивно. Ако подводният вал се осуша-

ва при отлив се изобразява с условен знак.  

3.2 Брегови валове 

 Образува се от подводен вал, върху който са 

се натрупали достатъчно наноси, за да се из-

дигне над морската повърхност. Това може да 

стане или при продължителна акумулация, или 

при тектонско издигане на земната повърх-

ност. Ако бреговият бар попадне във водата, 

той се оформя като остров с брегова линия и 

хоризонтали. Когато е на сушата, обикновено 

височината му позволява да се изобрази чрез 

хоризонтали само на топографските планове. 

Възможно е, след образуване на бреговия вал 

да започне създаване на нов подводен вал на 

известно разстояние от него.  

3.3 Дюни  

Представляват пясъчни хълмове, успоредни на бреговата линия (фиг. 11.11). Преоб-

ладаващите ветрове по крайбрежието (от и към морето) преместват натрупват  пясъка около 

 
Фиг. 11.8 Движение на вълните и на носе-

ните от тях частици 

 
Фиг. 11.9 Акумулационни форми по морския бряг 

 
Фиг. 11.10 Брегови вал 
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местни препятствия и с времето образуват хълмове, с височина до няколко метра. На места-

та, където има условия за образуване на дюни често се образуват по няколко редици, успо-

редно на брега. Силните ветрове придвижват пясъка в дюните, части от тях и те се „премест-

ват“ и се образуват множество хълмчета. При закрепване на растителност по дюните, прид-

вижването им спира и се образуват специфични местообитания, поради което дюните са за-

щитени.  

 

Фиг. 11.11 Изобразяване на дюните в Несебър на ЕТК, горе вляво снимка на дюните 

3.4 Акумулационна тераса  

Представлява обширна, заравнена, пясъчна повър-

хност. Образува се места, където бреговата линия има 

вдлъбната форма (фиг. 11.12). В такива участъци от брега 

вълните се движат към него под сравнително по-малък 

ъгъл, поради което настъпват условия за акумулация на 

пясъчните частици. Терасата се изобразява с хоризонтали 

и се показва пясъчната ú повърхност с условен знак. 

3.5 Пясъчни плажове  

Образуват се при равнинен и неразчленен бряг от 

наносите отложени по брега. Заравнената част на акуму-

лационната тераса също представлява пясъчен плаж. Изобразява се с условен знак за пясъци. 

3.6 Пясъчна коса  

Представлява тясно, продълговато възвишение, което е образувано тангенциално на 

изпъкнали части от морския бряг (фиг. 11.13). Дължината на косите е от няколко метра, до 

няколко десетки километра. Първоначално, косата има издължена праволинейна форма, но с 

течение на времето може да завие към брега и да го прегради, образувайки по този начин 

лагуна. Изобразява се с брегова линия и хоризонтали. С условен знак се показва пясъчната 

 
Фиг. 11.12 Акумулационна тераса 
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повърхност на косите. Най-дългата пясъчна коса по нашето Черноморие е тази край Помо-

рие. 

 

а) образуване на пясъчна коса при плитки и спокойни води        б) Косата Dungeness, САЩ 

Фиг. 11.13 Пясъчна коса 

3.7 Лагуна  

Представлява плитък залив, в който не се влива ре-

ка и е заграден откъм морето с продълговато тясно възви-

шение. Съществуват три начина за образуване на лагуна: 

Единият начин е образуването на пясъчна коса, която да 

прегради пътя към морето. Другият - издигане на брега на 

място, където има подводен вал. Третият начин е понижа-

ването на брега на място, където е образуван брегови вал. 

Образуват се най-често край морски заливи. 

Лагуната се захранва с вода от просмукването на 

морска вода през пясъчното възвишение, което я отделя от 

морето. Друг начин за захранване е периодичното прекъс-

ване на заграждащото възвишение, например, при при-

ливни течения. Лагуната се изобразява със знак за брегова 

линия. В България лагуни има по Южното Черноморие. 

Най-известни са Поморийското езеро (фиг. 11.14), Алепу и 

Аркутино, между град Созопол и устието на река Ропотамо. 

3.8 Лиман  

Представлява продълговато езеро, което е разположено почти перпендикулярно на 

бреговата линия. Образува се на мястото на устието на река, която се влива във водния ба-

сейн. При преграждането на устието с пясъчни коси или брегови бари се образува езеро. По-

ради това реката намира друг път за вливане във водния басейн или използва периодично 

отваряне на устието на лимана. Лимани се срещат в България по Южното Черноморие. Ти-

пичен лиман е този при устието на река Велека. 

 Често лиманите и лагуните се заблатяват и в такъв случай при изобразяването им се 

използва условният знак за блато. 

 
Фиг. 11.14 Поморийското езеро, 

отделено с пясъчна коса 
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Фиг. 11.15 Лиманът на река Велека: горе вляво при отворено устие; долу вляво – при затво-

рено устие; вдясно – изобразяване на ЕТК 

3.9 Томболо  

Представлява продълговата пясъчна ивица, която съединява брега с близко разполо-

жен остров. При преминаване покрай бреговете на острова, вълните губят част от енергията 

си и това намалява живата им сила. В резултат, водата отлага 

носените от нея частици в зоната между острова и брега. След 

време, тази зона се запълва с наноси и се образува полуостров. 

 

 У нас томболо се е образувало при град Поморие. Старият град е свързан със сушата 

не с една, а с две коси, образувайки по този начин двойно томболо. Между косите се намира 

най-голямата лагуна в България - Поморийското езеро (фиг. 11.16). 

 

Фиг. 11.17 Свързан с коса остров Шодо, Япония 

 
Фиг. 11.16 Поморийското 

двойно томболо на т.к. 
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4. Изобразяване на формите по морския бряг 
Релефните форми, които се образуват при ниските и високите брегове са много раз-

лични. Акумулационните форми при ниски брегове са с много малко вертикално превише-

ние, но с по-големи хоризонтални размери - могат да имат площи до стотици кв. километра. 

Обратно, при високи брегове формите имат значително превишение и малки хоризонтални 

размери.  

В знаковата система на топографските планове няма предвидени специални условни 

знаци за изобразяване на формите по бреговата линия. На по-едромащабните карти, формите 

се изобразяват мащабно, като с кафява точкова линия се показват границите им, а в площта 

им се поставя пояснителен знак. Повърхностите, заети от пясъци или камъни се изобразяват 

чрез знаците, показани на фиг. 11.18. 

 

 

пясъчна повърхност 
 

 

 

 

камениста повърхност 

               ТП                     ЕТК            СТК и ДТК     

Фиг. 11.18 Знаци за изобразяване на повърхности на акумулационни релефни форми 

Повърхността на акумулационните форми е песъчлива, което се отбелязва с условен 

знак (фиг. 11.17). Върху ЕТК обикновено те могат да се изобразят чрез хоризонтали, за това 

не са предвидени специални условни знаци. Поради малките им превишения, се налага из-

ползването на допълнителни и спомагателни хоризонтали. В повечето случаи косите се 

оформят само чрез бреговата линия и знака за пясъчна повърхност, 

без да се изчертават хоризонталите (поради малкото им превишение). 

В знаковата система на ЕТК са предвидени два допълнителни 

знака за изобразяване на повърхността на акумулационните форми 

(фиг. 11.19): а) дюни, б) чакълеста повърхност. 

 

 

 
а                    б 

Фиг. 11.19 
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Тема 12 

А. РЕЛЕФНИ ФОРМИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

НА ВЯТЪРА. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ИЗОБРАЗЯВАНЕ 

НА ЕОЛИЧНИЯ РЕЛЕФ 

1. Релефообразуваща дейност на вятъра  
 Ветрове духат по цялата земна повърхност и извършват няколко вида релефообразу-

ваща дейност: 

 Дефлация. Това е процес на захващане на дребни скални частици (песъчинки) и от-

насянето им от мястото, където са се образували. 

 Акумулация. Представлява процес на натрупване на носените от вятъра скални час-

тици и образуване на нови релефни форми. 

 Коразия. Процес на заглаждане и полиране на скалите по земната повърхност от но-

сените от вятъра скални частици. 

За да образува вятърът релефни форми, са необходими редица предпоставки (пасивни 

фактори): 

 Наличие на голямо количество разрушен дребен скален материал. Най-често това е 

пясък, с размери на частиците от 0.25 - 0.01 mm, получен при изветрянето на скалите или 

разрушаването им от морската вода. Такъв материал има в пясъчните пустини и по бреговете 

на водните басейни. 

 Достатъчна скорост на вятъра, за да може да пренася най-дребните скални частици 

(песъчинки) - над 4 m/s. 

 Слаборазвита или липсваща растителност. Добре развитата растителност възпрепят-

ства движението на вятъра и намалява силата му. 

 Такива условия за проявление на релефообразуващата дейност на вятъра има в пусти-

ните. Ето защо, там вятърът е активният фактор за образуването на релефните форми.  

 В останалите части от земната повърхност вятърът се проявява като пасивен релефо-

образуващ фактор. Неговата дейност е особено активна при образуване на релефните форми 

по бреговата линия. От една страна вятърът е една от причините за движението на морската 

вода - образува морските вълни и някои течения, а от друга, той участва при създаването на 

пясъчни релефни форми по морския бряг.  

 Вятърът участва и в процеса на изветрянето, като отнася най-дребните частици по 

повърхността на скалите и по този начин нови части от скалите са подложени на изветряне. 

 Релефните форми, образувани от дейността на вятъра се наричат еолични релефни 

форми. 

2. Общи сведения за пустините 
 Пустинните райони се характеризират със слаба или липсваща растителност. Причи-

ните това са:  

 слаби или никакви валежи (същински пустини и полупустини); 

 голяма надморска височина (планински пустини); 

 засоляване на почвата (солни пустини); 

 ниски температури (тундра); 

 повърхност, заета от ледници (ледени пустини). 

Същински (равнинни) пустини се наричат обширни пространства с горещ и сух 

климат, където годишната сума на валежите е незначителна, а в някои пустини не вали дъжд 

стотици години. Около 20% от земната повърхност е заета с пустинни и полупустинни райо-

ни (фиг. 12.1). Типичните пустини заемат около 11 млн. km2 или 7.2% от сушата на Земята. 
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Повечето тях се намират в Африка (5.8 млн. km2), където е и най-голямата пустиня - Сахара. 

Условия за образуване на пустини има в тропичните пояси на Земята, с преобладаващ кон-

тинентален климат. 

 

Фиг. 12.1 Разпространение на пустините 

Пустинните райони се характеризират с големи денонощни температурни колебания. 

Температурата на земната повърхност достига до 60°C - 70°C, при температура на въздуха 30 

- 40 градуса. През нощта повърхностният слой изстива до около 0°C. При тези условия из-

ветрянето е изключително интензивно. Скалите се напукват и разрушават, вследствие на ко-

ето се образува камениста или пясъчна земна повърхност. 

 В планинските пустини липсва растителност поради голямата надморска височина. 

Скалите са оголени, което позволява те да бъдат разрушени от релефообразуващата дейност 

на вятъра. 

 Солните пустини (фиг. 12.2а) се образуват по дъната на водни басейни, в които вода-

та се е оттеглила поради издигане на релефа, оставяйки след себе си дебел слой сол. В пус-

тинята Дешт-е Кавир, разположена в средата на Иранското плато, дебелината на солния слой 

е 6-7 километра. В солените пустини ме могат да се образуват релефни форми, защото при 

дъжд много бързо се разрушават. 

Тундрата (фиг. 12.2б) и ледените пустини (фиг. 12.2в) тук няма да бъдат разглежда-

ни, защото при тях липсват оголени скали (покрити са от мъхове, лишеи или лед) и вятърът 

не може да извършва релефообразуваща дейност. 

 

      а) солена пустиня                                   б) тундра                             в) ледена пустиня 

Фиг. 12.2 Пустини, в които вятърът не извършва релефообразуваща дейност 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 12: Външни релефообразуващи сили: еоличен релеф                  стр. 147 

2.1 Видове равнинни пустини 

Образуват се както върху високи плата, така и върху обширни депресии по земната 

повърхност. Според материала, от който е изграден най-горният слой от равнинните пусти-

ни, те се разделят на (фиг. 12.3): 

2.1.1 Пясъчни. Заемат най-обширни пространства. Пясъчната повърхност освен от 

изветряне на скалите и денудация на разрушения материал, може да е образувана от алуви-

ални отлагания на древни реки. Такива са някои от пясъчните пустини в Средна Азия. Нап-

ример, пустинята Кара-Кум е образувана в района на делтовите отлагания на река Аму-Даря 

в минали геоложки епохи. Пясъчните пустини се разделят на: 

 Оголени пясъци. 

 Полузакрепени пясъци. 

 Дюнни пясъци в непустинни области. 

2.1.2 Каменисти. Повърхността на тези пустини е заета от скални частици с по-

големи размери (до няколко сантиметра). Каменистият слой е съвсем тънък и под него има 

масивни скали. Образуват се от активната дейност на изветрянето на скалите. 

2.1.3 Глинести. Образуват се върху глинести пластове, като главният релефообразу-

ващ фактор е временното движение на повърхностно течащите води. Водното течение дона-

ся разрушен скален материал, като по-големите частици отлага в по-горните части, а в най-

ниските части се отлагат най-фините частици, които съдържат глинест материал. След изчез-

ване на водното течение този материал засъхва във вид на глинеста кора. Често водата носи и 

различни соли, получени при разтварянето на скалите, които отлага заедно с глинестите час-

тици. Така се образуват глинесто-засолени пустини. Количеството на разрушения скален 

материал по повърхността е малко, поради което дейността на вятъра за образуване на ре-

лефни форми е незначителна.  

2.2 Планински пустини 

Характеризират се с невисоки хребети в 

планински масиви. Имат рязко изразен релеф с 

натрупване на разрушен материал в ниските части 

(фиг. 12.4). Склоновете обикновено са скалисти, 

силно наклонени и лишени от растителност. По тях 

се има неравности с резки и ъгловати форми, обра-

зувани в резултат на нееднаквата устойчивост на 

скалните пластове на изветрянето. Причина за об-

разуване на силно разчленения релеф и резките 

прегъвания по повърхността на планинските пус-

тини е сухият климат, който способства за интен-

зивното изветряне на скалите. Като пример за пла-

нинска пустиня може да се посочат предпланините на Туркестанския хребет. 

 
пясъчни                                      каменисти                                       глинести 

Фиг. 12.3 Видове равнинни пустини 

 
Фиг. 12.4 Планинска пустиня 
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3. Релефни форми, образувани в оголени пясъци 
 Образуват се в равнинни райони от земната повърхност, с голямо количество пясъци  

и напълно липсваща или рядка растителност.  

 Вятърът премества големи количества пясъчни частици и ги натрупва на определени 

места, като по този начин създава нови релефни форми. Механизмът на движението на пясъ-

ка е следният (фиг. 12.5): Най-малките частици се повдигат и отнасят от ветровия поток, а 

по-едрите частици се претъркулват по повърхността или се движат под действие на ударите 

на другите частици. Установено е, че от всички песъчинки, пренасяни от вятъра, до 90% не 

се издигат на височина по-голяма от 11 cm. При това, колкото са по-големи частиците, тол-

кова по-ниско над земната повърхност се прид-

вижват те. Слоят въздух, който извършва прена-

сяне на пясъчен материал се нарича ветропясъ-

чен поток (фиг. 12.6). Колкото повече частици 

носи един поток, толкова намалява неговата ско-

рост. Насищането на потока с пясък настъпва при 

такава скорост, при която наред с отнасянето на 

песъчинки, започва тяхното отлагане. За образу-

ване на релефни форми е необходимо ветропя-

съчният поток да измине известно разстояние. При еднороден пясък и хоризонтална повърх-

ност това разстояние е около 6 метра.  

 В оголени пясъци, вятърът създава бархани и барханни вериги (фиг. 12.6): 

3.1 Бархан  

Представлява хълм със сърповидна форма и заострени краища. Висок е обикновено 

няколко метра, но има бархани, които достигат до 30-40 метра височина. Формата на нап-

 
Фиг. 12.5 Образуване на релефни форми в оголени пясъци 

 
Фиг. 12.6 Ветропясъчен поток 

 
Фиг. 12.6 Релефни форми в незакрепени пясъци 
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речния му профил е асиметрична: склоновете, обърнати срещу преобладаващия вятър са сла-

бо наклонени (5-12 градуса), а противоположните (подветрените) са стръмни (28-35 градуса). 

Вятърът издухва частиците от наветрения склон и ги натрупва по отсрещния склон и по този 

начин барханите бавно се предвижват с около 50 - 60 метра годишно по посока на вятъра. 

Скоростта на преместването е право пропорционална на скоростта на вятъра и обратно про-

порционална на масата на бархана. 

Барханите се образуват при равна повърхност (фиг. 12.7) и наличие на вятър, който 

духа в една и съща посока през цялата година. Когато носеният от вятъра материал се натък-

не на някакво препятствие, част от него се отлага около препятствието. По този начин то 

увеличава размера си и предизвиква натрупване на още пясък. Възникналия бархан увелича-

ва размера си и едновременно с това се придвижва от мястото, където е възникнал. 

 
Фиг. 12.7 Бархани в пустинята Намиб 

Обикновено барханите рядко се срещат изолирано. По-често се образуват по няколко 

бархана един до друг, наречени групови бархани. Те представляват допрени един до друг 

бархани, подредени в една линия.  

 Барханите и груповите бархани не се изобразяват пряко на топографските карти, тъй 

като са подвижни и изменят местоположението си. С хоризонтали са изобразява общият вид 

на терена, като изолиниите са прекъснати, с което се указва непостоянния характер на ре-

лефните форми.  

3.2 Барханни вериги  

Образуват се от групови бархани, в райони, където вятърът променя посоката си през 

различните сезони в две взаимно противоположни направления. Имат понякога значителни 

размери - стотици метри до един-два километра дъл-

жина, а височината им понякога достига до 50-100 мет-

ра. Барханните вериги са неподвижни. Само техните 

гребени могат да се придвижват по 20-30 метра в една 

или друга посока, в зависимост от преобладаващия вя-

тър. Барханните вериги също не се образуват самостоя-

телно, а там, където съществуват условия за създаване-

то им, обширни райони са покрити от редици успоред-

но разположени барханни вериги (фиг. 12.8).  
 Барханните вериги се изобразяват с хоризонта-

ли, допълнени с полухоризонтали и спомагателни хо-

ризонтали, като се акцентира на асиметрията на скло-

новете и острите им била. Местоположението на гребените се изобразява както е в момента 

на заснемането. Използва се и условен знак за изобразяване на пясъчната повърхност. 

 
Фиг. 12.8 Барханни вериги 
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4. Релефни форми, образувани в полузакрепени пясъци 
 Полузакрепени пясъци се образуват в райони 

където има бедна храстовидна растителност, която 

влияе при образуването на релефните форми. Дори 

малките храсти представляват препятствие по пътя 

на вятъра и той отлага покрай тях част от носения 

от него пясък. По този начин около храстите се об-

разуват хълмове с различна форма (фиг. 12.9): мо-

гилести пясъци, линейни дюни, звездообразни пя-

съци и други. 

4.1 Линейни дюни  

Представляват издължени, тесни хълмове 

със заравнени била, образувани успоредно на посо-

ката на преобладаващите ветрове. Размерите им са 

от няколко метра до 60-70 метра височина и до ня-

колко километра дължина. Широчината на основата 

достига до 200-300 метра. Линейните дюни не се 

образуват поединично, а като редици от продълговати хълмове, които заемат обширни прос-

транства (фиг. 12.10).  

 Характерни особености на линейните дюни: 

 Имат праволинейна форма, съхранявайки ориентацията си по цялото си протежение. 

 Хълмовете по-често са със симетрични склонове и плоско или лекозакръглено било. 

 Понякога продълговатите хълмове се разклоняват и отново се сливат, но запазват 

основното си направление. 

 Често относителната височина на съседните хълмове е различна, което придава на 

релефа на местноста вълнист характер. 

 Счита се, че линейните дюни се образуват при обрастването на барханите и барханни-

те вериги с растителност. Най-напред между барханите се появяват единични растения, 

предпоставка за което е намаляването на скорос-

та на вятъра  в пониженията между барханите 

вследствие на тяхното нарастване. По-късно рас-

тенията се появяват и по склоновете на бархани-

те, като по този начин възпрепятстват придвиж-

ването им. Скоро само билата остават оголени, 

тъй като там скоростта на вятъра е по-голяма. 

Поради това вятърът може да премества пясъка 

само от билата на барханите. Той го натрупва 

върху стръмните склонове, така те стават по-

полегати и се съединяват с наветрените склонове 

на съседните бархани.  

 Пясъчните хълмове се изобразяват с основни и допълнителни хоризонтали, като се 

показва и пясъчната им повърхност с условен знак. По-малките хълмове може да се изобра-

зят с условен знак.  

4.2 Могилести пясъци (Куполообразни дюни) 

Образуват се при натрупването на пясък върху отделно разположени храсти. На висо-

чина достигат до десетина метра (фиг. 12.10). В зависимост от режима на вятъра те могат да 

бъдат куполообразни или продълговати. Веднъж образувани, могилите се покриват с расти-

 
 

Фиг. 12.9 Релефни форми върху полу-

закрепени пясъци 

 
Фиг. 12.9 Линейни дюни 
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телност и стават неподвижни. Изобразяват се с условен знак за могила,  а при по-големи раз-

мери – с хоризонтали.  

4.3 Звездообразни пясъци 

Образуват се в райони, където преобладаващите ветрове  периодично сменят посоката 

си. Характеризират се с дълбоки котловини със сърповидна форма и разделящи ги дъгооб-

разни хълмове (фиг. 12.11). При звездообразните пясъци наклонът на наветрената им страна 

е по-стръмен отколкото при барханите и те имат асиметрични склонове. Образуването им е 

подобно на това на барханите.  

5. Релефни форми в непустинни райони 
 При наличие на голямо количество пясък, вятърът проявява своята релефообразуваща 

дейност и извън пустините. Най-често се образуват дюнни пясъци. Релефът на дюнните пя-

съци е много разнообразен. Обикновено дюните представляват куполообразни възвишения, 

образувани от вятърни навявания на пясък. Интересни са следните два вида пясъчни дюни: 

5.1 Параболични дюни 

Образуват се по бреговете на големи водни басейни - морета и езера. Представляват 

тесни възвишения, чиито планови очертания имат параболична форма. По външен вид са 

сходни с барханите. Образува се от пясъчен 

брегови вал, създаден от морския прибой. 

Когато преобладаващият вятър духа от море-

то към брега, той премества постепенно бре-

говия вал навътре към сушата (фиг. 12.12). 

Тъй като пясъкът е влажен, това преместване 

е много бавно. Най-високите части на брего-

вия вал изсъхват най-бързо и вятърът отнася 

пясъка от тях най-далече, като при това отк-

рива и изсушава по-долните пластове. По 

този начин определена част от бреговия вал 

се придвижва навътре в брега, а останалите 

части остават относително неподвижни. Този 

процес се подпомага от развитието на растителност по неподвижните части, която възпре-

пятства преместването на пясъчните маси.  

 Освен край водните басейни, параболични дюни се образуват и по високите пясъчни 

тераси на речните долини и по зандровите полета на древните континентални ледници. 

 
Фиг. 12.10 Могилести дюни 

 
Фиг. 12.11 Звездообразни пясъци в Сау-

дитска арабия 

 
Фиг. 12.12 Образуване на параболични дюни 
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5.2 Кръгови дюни 

Характерни са за континентални участъци, отдалечени от водни басейни, в които има 

големи количества пясък, например, от моренен или древноалувиален произход. Образуват 

се в райони, в които вятърът духа с равномерна сила, но често променя посоката си. В резул-

тат на дефлацията в централната част на пясъчния масив се появява вдлъбнатина, по краища-

та на която вятърът натрупва пясъка от дъното, образувайки по този начин пръстеновидно 

възвишение (фиг. 12.13). Когато склоновете им се затревят, на местността остава вал във вид 

на пръстен, който добре се забелязва на аерофотоснимките.  

 
Фиг. 12.13 Кръгова дюна, Formby,  Англия 

6. Релефни форми в каменисти и планински пустини  
Каменистите пустини се образуват в райони с почти плоска повърхност, покрити с 

тънък слой дребни скални късове, под които има масивни скали. Каменистата повърхност се 

е образувала от дефлацията на дребните продукти от разрушаването на скалите. Други из-

точници на скални късове са акумулационната дейност на водата и ледниците.  

 Планинските пустини имат гъсторазчленени склонове с дълбоки V-образни долини. 

Образуването на пясъчно - каменист слой е в ре-

зултат на дейността на планинските реки и в резул-

тат на физическото изветряне. В планинските пус-

тини е много активна коразията, при която се заг-

лаждат (полират релефните форми от носените от 

вятъра пясъчни частици. 

 Характерните форми, образувани от вятъра 

в каменисти и планински пустини са: 

6.1 Ярданги1  

Представляват продълговати тесни улеи, 

ориентирани по посока на вятъра. Те имат неравни 

и назъбени стени (фиг. 12.14). Образуват се при 

ветрове, духащи в една и съща посока, при което 

разрушеният скален материал по склоновете се от-

нася и на дефлация се подлагат нови скални учас-

тъци. Най-често са с  дълбочина 1 - 1.5 метра, но в 

изключителни случаи достигат до 12 – 15 метра. 

6.2 Каменни решетки 

Представляват малки вдлъбнатини по 

стръмни склонове на планинските пустини, които 

                                                 
1 Ярданг е дума от турски произход, което означава „стръмен бряг“.  

 
Фиг. 12.14 Ярданги в пустинята Гоби 

 
Фиг. 12.15 Каменни решетки 
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образуват гъста мрежа, подобна на пчелна пита (фиг. 12.15). Широчината на тези вдлъбнати-

ни е до 20 cm, а дълбочината им - до 10 - 15 cm. Образуването им е свързано с избиването по 

повърхността на скалите на разтвори на соли, в резултат на силното слънчево нагряване. Те-

зи соли активизират разрушаването на скалите, а вятърът отнася разрушения материал. 

6.3 Скални гъби 

Представляват разнообразни колони, стъл-

бове и гъби, образувани поради нееднородния 

строеж на скалните пластове. По-меките пластове 

се разрушават и отнасят от вятъра, а остават твър-

дите скали, които вятърът и изветрянето не могат 

да разрушат. Изобразяват се като се използват зна-

ците за отделно стърчащи скали (при единични 

гъби) или за площи, заети от скали.  

На фиг. 12.16 са показани скалните гъби 

край село Бели пласт. Образували са в резултат на 

подводна вулканична дейност. След издигане на 

морското дъно, под действие на изведрянето, по-

меките утаечни скали са разрушени и отнесени, а 

са останали по-твърдите вулканични скали. 

6.4 Пустинни мостове 

Образуват се вследствие свличане на скал-

ните маси и отнасяне на разрушения материал от 

вятъра. Стените на мостовете се заглаждат от вя-

търа. 

На фиг. 12.17 е показан пустинния мост 

Burdah в пустинята Уади Рум, Йордания. 

6.5 Остатъчни възвишения 

Представляват отделно стърчащи скали, 

около които вятърът е разрушил и отнесъл скалния 

материал. За разлика от скалните гъби, които са 

изградени от различни по състав скали, при оста-

тъчните възвишения вятърът постепенно разруша-

ва най-външните пластове на скалите, като след 

отнасяне на отломките, започва да действа върху 

следващия пласт.  

На фиг. 12.18 е показано остатъчно възви-

шение в пустинята Аризона. Добре се вижда раз-

рушения скален материал в подножието. 

7. Особености при изобразяване на пустинните форми 
 Релефните форми, образувани от вятъра са изключително сложни за изобразяване. 

Част от тях са подвижни, а някои непрекъснато променят формата и размерите си. Вятърът 

образува редица малки релефни форми, които заемат големи територии. По-рано с хоризон-

тали върху топографските карти са изобразявали само общия характер на терена, а формите 

на пясъчния релеф е изобразяван с условни знаци, без да се отчита характера на релефните 

форми и точното им взаимно разположение.  

 

Фиг. 12.16 Скални гъби 

 

Фиг. 12.17 Пустинен мост 

 

Фиг. 12.18 Остатъчно възвишение 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 12: Външни релефообразуващи сили: еоличен релеф                  стр. 154 

 Върху съвременните топографски карти (включително мащаби 1:10000 и 1:25000) 

чрез хоризонтали се изобразяват всички форми на пясъчния релеф, за които това е възможно. 

Само неизразяващите се в мащаба на картата форми се оформят с условни знаци. Допуска се 

преувеличение на някои релефни форми, за да се изобразят те в мащаба на картата. При ма-

щаби 1 : 50 000 и 1 : 100 000 в пустинни райони се показва само вида на повърхността и при 

възможност  – плановите очертания на по-големите релефни форми.  

 

   а) барханни вериги        б) равнинни пясъци       в) глинеста пустиня      г) могилести пясъци 

Фиг. 12.19 Изобразяване на различни типове пустинни райони в М 1 : 100 000 

При генерализация на такъв тип релеф е важно да се покаже характера на местността 

и посоката на релефните форми. За равнинните пясъчни пустини се използва условен знак за 

пясъци, който покрива цялата повърхност на пустинята (фиг. 12.19б). При изобразяване на 

планински пустини трябва да се подчертае голямото хоризонтално и вертикално разчленение 

на терена и стръмните склонове.  

  Дребномашабните топографски карти обхващат големи райони от земната повърх-

ност, в които може да са разположени различни по вид пустини. Затова е особено важно да 

се подчертае видът на пустинните форми чрез специфични условни знаци. Обикновено се 

използва площно запълване с пояснителни знаци, разположени по случаен начин в територи-

ята (фиг. 12.20). 

 

 

Фиг. 12.20 Изобразяване на различни видове пустини в М 1 : 500 000 
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Тема 13 

МОРФОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЛЕФА 
  

 Морфометрията е графоаналитичен метод за изследване по карта на количествените 

характеристики на релефните форми. Тя дълго се е развивала в рамките на географията, като 

раздел на геоморфологията. С обособяването на картографския метод на изследване, морфо-

метрията започва да се счита като част и от картографията. Сега морфомертрията е научна 

дисциплина, на границата между картографията и географията. Според съвременните предс-

тави, в предмета на морфометрията, освен изследване на количествени характеристики на 

релефа, влиза и изследване на други статистически повърхности, в това число и абстрактни: 

количества на валежите, температурни колебания, добиви от различни култури и т.н. 

 Морфометрични изследвания на релефа са необходими в устройственото планиране 

(при изработване на общи устройствени планове), при геоморфоложки изследвания; изра-

ботване план за летене при фотограметрични измервания, комасация на земите и т.н. 

 Съществуват множество морфометрични показатели, които характеризират в коли-

чествено отношение една повърхнина. Всеки от тях обаче не дава комплексна характеристи-

ка на повърхнината. Съществуват три показателя, всеки два от които описват повърхността 

достатъчно подробно. Тези показатели се наричат основни морфометрични характеристи-

ки. Те са: 

 гъстота на хоризонталното разчленение; 

 дълбочина на вертикалното разчленение; 

 среден наклон на склоновете. 

 Нека имаме една идеализирана релефна форма, която се състои от две равнинни по-

върхнини, които се пресичат във вододел (виж фиг. 13.1). Един от начините да се дефинира 

гъстотата на хоризонталното разчленение е чрез разстоянието 

между вододелните и водосливните линии, което на чертежа е 

означено с b. Като показател за дълбочината на вертикалното 

разчленение се приема относителната височина, изразена с ΔН. 

Наклона на склоновете се дефинира с ъгъла между повърхността 

на формата и повърхносттта на геоида и е означен с α. Трите 

величини дефинират напречния профил на формата. Те са вклю-

чени в един правоъгълен триъгълник, за дефинирането на който 

са необходими само две от тях. Следователно, кои да са две от 

тези величини определят във вертикално отношение тази идеализирана форма.  

 Когато изследваме не една форма, а определен район, съставен от множество форми, 

вместо индивидуални характеристики, ще боравим с осреднените характеристики за релеф-

ните форми в района - среден ъгъл на наклона, средно превишение на релефните форми и 

т.н. 

 Проблемът се състои в намирането на методи за определяне на достатъчно представи-

телни и точни стойности на наклоните, хоризонталното и вертикалното разчленение. По до-

лу ще бъдат разгледани най-често използваните методи. 

  

1. Гъстота на хоризонталното разчленение 

 Хоризонталното разчленение на релефа дава представа за нагънатостта на терена. Нa 

фиг. 13.2 са показани две равнинни местности, които имат различно хоризонтално разчлене-

ние на релефа: Лявата има много малко хоризонтално разчленение, тъй като липсват релеф-

ни форми, вододели и водосливи. Местността на дясната снимка има значително по-голямо 

хоризонтално разчленение – могат да се забележат значително повече структурни линии.  

 

Фиг. 13.1 

вододел 

b 

H 
 водослив 
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Фиг. 13.2 Местности с различно хоризонтално разчленение 

За изчисляване на хоризонталното разчленение са предложени различни методи. Най-

често използваните сред тях са следните: 

1.1 Дължина на хоризонталите на единица площ  

Колкото по-дълги са хоризонталите, толкова е по-голямо хоризонталното разчлене-

ние, тъй като хоризонталите описват повече релефни форми. Този показател е относителен, 

тъй като при терени с по-голямо вертикално превишение на релефните форми ще имаме по-

вече на брой хоризонтали и съответно ще се получи по-голям коефициент за хоризонтално 

разчленение. Поради това е удачно да се изчислява средната дължина на един хоризонтал за 

единица площ: 

nP

L
K

i

H





, 

 където: Li е дължина на i-тия хоризонтал; 

      P е площта на изследваната област; 

      n е броят на хоризонталите; 

1.2 Честота на елементи и форми на релефа  

 Честота на релефните форми. Колкото повече форми има на единица площ, тол-

кова е по-голямо хоризонталното разчленение. Освен за определяне на хоризонталното разч-

ленение, тази характеристика може да се използва и за намиране честотата на срещане на 

определени релефни форми (например, оврази и промойни) в определен район. В такъв слу-

чай, при изчислението се взема предвид само броя на изследваните релефни форми. Изчис-

лява се по следният начин: 

P

n
K

form

H  , 

където nform е броят на релефните форми на площ P. 

 Недостатък на този метод е, че не отчита извивките на самите форми, които също 

влияят на хоризонталното разчленение. 

 

 Честота водосливите. Методът е предложен през 1873 година от Белгран. Той оп-

ределя гъстотата на хоризонталното разчленение като отношение на броя на водосливите 

(nvs) към площта на изследвания участък (P):  

P

n
K vs

H  , 

Недостатък на този метод е фактът, че не отчита дължината на водосливите и така се 

изкривяват резултатите от изследването. 
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 Честота на елементарните повърхнини. Методът е подобен на описания по-горе 

“честота на релефните форми”, но като показател за гъстотата на  хоризонталното разчлене-

ние се използва осреднената площ, заключена между структурните линии. Дефинира се като 

броя на елементарните повърхнини се раздели на сумата от площите им: 

P

n
K

ep

H  , 

където: nep е броят на елементарните повърхнини на площ P. 

Колкото по-голяма е средната площ на елементарния басейн, толкова по-малка гъсто-

та на хоризонталното разчленение има изследвания участък. В горната формула веднага се 

вижда, че сумата от площите на елементарните повърхнини е равна на площта на участъка и 

за изчисление на коефициента е необходимо само да се изброят елементарните повърхности, 

заключени между структурните линии. Това прави този метод особено подходящ за изчисле-

ние при ръчна работа. 

1.3 Дължина на структурните линии  

Колкото по-дълги са структурните линии на единица площ, толкова по-голямо е хори-

зонталното разчленение на релефа. На всеки водослив съответства вододел, поради което се 

приема, че дължината на водосливите в даден район е приблизително равна на дължината на 

вододелите. Тъй като вододелите са по-ясно изразени и по-лесно се определят, прието е кое-

фициентът да се изчислява като дължина на водосливните линии на единица площ. 

 Метод на Пенк. А. Пенк (1900). Предлага се гъстотата на хоризонталното разчлене-

ние да се изчислява като средната дължина на водосливите между водосливните точки: 

r

L
K

i

H


 , 

 където: Li е дължина на i-тия участък от водосливна линия между две последователни во-

досливни точки; 

     r е броят на участъците между водосливните точки; 

 Метод на Нейман. Нейман (1900) е предложил хоризонталното разчленение  да се 

изчислява като отношение на общата дължина на водосливите (Li) към площта на изследва-

ния район (P): 

P

L
K

i

H


 , 

 Този показател днес е най-често използ-

ван, като понякога се използва реципрочната 

стойност на коефициента. В миналото измерва-

нето на дължината на водосливните линии е 

представлявало сериозен проблем (по отношение 

на точност и трудоемкост). За това са предложе-

ни различни методи (Зюркен, 1909 г; Шефер, 

1912 г. и др.), които опростяват метода на Ней-

ман. При използване на съвременните методи за 

оцифряване на графични материали, този проб-

лем е решен задоволително.  

 На фиг. 13.3 е показана карта на хоризон-

талното разчленение на Шуменското плато, при 

изработването на която са използвани дължините 

на водосливните линии.  

                                                 
1 Източник: http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=2208&type=.pdf 

 

Фиг. 13.3 Карта на хоризонталното 

разчленение на релефа (km/km2)1 
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 Когато разгледаме описаните по-горе методи, ще забележим, че те не дават съизмери-

ми резултати. Могат да се съпоставят само резултати, получени при използване на един и 

същ метод за различни територии. При това, мащабът и сечението на релефа на използваните 

карти трябва да бъдат еднакви или много близки. 

 2. Дълбочина на вертикалното разчленение на релефа 

 Вертикалното разчленение показва колко големи са разликите във височините в от-

делните части на терена. Това се отнася както за разликите между най-ниските и най-

високите части на релефните форми, така и до превишенията между отделни точки на тере-

на. На фиг. 13.4 са показани два района, които имат много различно вертикално разчленение: 

вляво е равнинна местност с малко вертикално разчленение, а вдясно – планински район с 

голямо вертикално разчленение.  

 

 
Фиг. 13.4 Райони с различно вертикално разчленение 

Вертикалното разчленение не е един показател, а се описва чрез следните характерис-

тики: средна височина, екстремални височини и относителна височина. Всяка от тях може 

да се изчислява по речни басейни или като територията се раздели на равноплощни фигури 

(например, триъгълници, квадрати, шестоъгълници).  

2.1 Средна височина 

Височината на местността е един от основните показатели за характеризиране на вер-

тикалното разчленение. Известна е връзката между типовете релеф и надморската височина. 

Разработени са редица методи за определяне на средната височина на терена: 

2.1.1 Определяне на площите между хоризонталите.  
При този метод, изследваният район се разделя на зони, заключени между всеки два 

съседни хоризонтала, които описват релефа в района. Намират се средните височини на тези 

зони, като за тежестни коефициенти се използва площта (Pi) на всяка зона. Приема се, че 

колкото по-голяма площ има дадена зона, толкова по-голямо влияние ще има тя при опреде-

ляне на средната височина на района. Получената сума се разделя на площта на изследвания 

район, като по този начин се елиминира влиянието на размера на участъка. Формулата за 

изчисление на средна височина има следния вид: 

)
2

(
1 1

1






  ii

n

i

i

HH
P

P
H , 

където: P е площта на изследвания район; 

   Pi е площта заключена между i-тия и i+1 хоризонтал; 

   Hi е надморската височина на i-тия хоризонтал; 

   n е броя на хоризонталите в изследвания район. 

2.1.2 Точков способ 
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Изследваният район се разделя на фигури с еднаква площ. Най-често се използват 

правилни геометрични фигури, например квадрат, правоъгълник, триъгълник или шестоъ-

гълник. За всяка фигура се избира точка, чиято надморска височина е представителна за 

средната надморска височина на територията заемана от фигурата. Обикновено се приема, че 

геометричният център на фигурата е достатъчно представителен и се определя надморската 

му височина.  Надморската височина на района се дефинира като средно аритметичната 

стойност от абсолютните височини на избраните точки: 





n

i

iH
n

H
1

1
, 

където: Hi е надморската височина на i-тата точка; 

    n е броя на точките, използвани за изчисляване на средната височина. 

 Методът може да се прилага и когато изследваната територия е разделена на фигури с 

различна площ (например по елементарни повърхнини или водосборни басейни). В такъв 

случай горната формула се видоизменя по следния начин: 

)(
1

1





n

i

ii HP
P

H , 

където: Pi е площта на i-тата фигура; 

   P е площта на изследваната територия.  

 Точността на точковия метод силно зависи от размера на фигурите, на които се разде-

ля изследваната територия и от разчленението на терена в нея. Колкото по-малки са фигури-

те и колкото по-равнинен е терена, толкова по-голяма е точността на метода. При терен с по-

голямо вертикално разчленение следва да се избират фигури с по-малка площ. 

2.1.3 Метод на Волков. Волков (1950) предлага една емпирично изведена формула за 

изчисляване на средната височина, която според него дава висока точност. 

)
2

(
2

1 



n

i

iP
P

P

h
HH , 

където: P е площта на изследвания район; 

   Pi е площта, затворена над i-тия хоризонтал; 

   H1 е надморската височина на най-ниския хоризонтал в района; 

   h е височината на основното сечение на релефа;  

   n е броят на хоризонталите в изследвания район. 

 

2.2 Екстремални височини 

 Екстремални височини се наричат абсолютните височини на най-високата (Hmax) и 

най-ниската (Hmin) точка в изследвания район или релефна форма. Връзката между макси-

малната и минималната височина на района има значение за определяне на вертикалната 

разчлененост на територията. Нека си представим една хоризонтална повърхност. За нея 

Hmax= Hmin. Колкото повече се различава разглежданата повърхнина от хоризонталната рав-

нина, толкова разликата между екстремалните височини ще нараства. Ризван Пириев (1986 

г.) доказва, че връзката между екстремалните височини (Hmax и Hmin) не е линейна и я разг-

лежда като степенна функция: 
nHaH minmax   

където a и n са коефициенти, които показват степента на вертикална разчлененост на 

територията. За равнинна повърхност а=1 и n=1. Колкото по-големи стойности има коефи-

циентът а, толкова по-голямо е вертикалното разчленение на релефа. Коефициентът n показ-

ва изменението на съотношението между екстремалните височини с нарастване на надморс-

ката височина. Тъй като обикновено в районите с по-малка надморска височина има по-
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малки разлики между екстремалните височини, отколкото в по-високите части, то най-често 

параметърът n е отрицателен. 

2.3 Относителна височина 

 За непосредствено характеризиране на дълбочината на вертикалното разчленение се 

използва относителната височина (H), определена като разлика между екстремалните висо-

чини: 

H=Hmax-Hmin 

 Сама за себе си относителната височина на един район носи сравнително малко ин-

формация. Затова се създават карти на относителните височини. За целта територията се раз-

деля на равноплощни геометрични фигури или 

по елементарни повърхнини (при по-дребни 

мащаби на използваните карти, може да се раз-

дели и по водосборни басейни). Определя се 

относителната височина на всяка фигура и се 

присвоява на геометричния център на фигура-

та. По този начин е създадена картата на вер-

тикалното разчленение на Шуменското плато, 

показана на фиг. 13.5.  

 Нееднозначен е отговорът на въпроса: 

как да се раздели изследваната територия на 

участъци на които да се определя относителна-

та  височина. С. В. Калесник предлага да се 

определя разликата във височината на елемен-

тарните повърхнини, оградени от структурните 

линии на терена. С. С. Соболев предлага да се 

изчислява разликата във височината между 

вододелите и водосливите. А. И. Ченцов счита, 

че най-целесъобразно да се определят ключови 

профили и по тях да се изследват разликите 

във височините.  

Повечето автори приемат, че разделянето на територията на равноплощни геометрич-

ни фигури, в границите на които да се определя относителна височина е достатъчно надеж-

ден метод. Той е прост и лесно се поддава на автоматизация, но има един съществен недос-

татък: получените резултати силно зависят от формата и размерите на участъците, на които е 

разделена територията. 

 Могат да се създават карти на относителната височина чрез различни методи. Ако се 

групират получените териториални единици в няколко групи според стойността на ΔH и 

всяка група фигури се оцвети в различен цвят, ще се получи картограма на относителните 

височини. Могат да се интерполират изолинии, подобни на хоризонталите, между центровете 

на фигурите и да се състави изолинейна карта на относителните височини. 

 

3. Ъгли на наклона на земната повърхност 
 Ъглите на наклона на земната повърхност се считат за най-важната морфометрична 

характеристика, определяща характера на разчленението на релефа. В литературата се разг-

леждат се два вида ъгли на наклона: фактически и средни. 

 
Фиг. 13.5 Карта на вертикалното 

разчленение на релефа1 
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Фиг. 13.6 Райони с различни ъгли на наклона на склоновете 

3.1 Фактически ъгли на наклона 

 Ъгълът на наклона, определен между две точки (A и B) от терена (върху реалната 

земна повърхност или върху карта) се нарича фактически ъгъл на наклона. Обикновено се 

определя тангенса на ъгъла на наклона:  

AB

AB
AB

d

h
tg )( , 

където: hAB е превишението (разликата във висо-

чините) между точка А и точка B; 

  dAB е хоризонталното разстояние между 

точка А и точка B. 

Когато трябва да се определи фактическият 

наклон на склоновете се избират точки, близко до 

линиите на прегъване и на основание и линията 

между тях да бъде приблизително перпендикуляр-

на на хоризонталите. На фиг. 13.7 е показана карта 

на фактическите ъгли в района на Шуменското 

плато, на която ясно могат да се различат стръм-

ните склоновете на платото (в оранжево и черве-

но) и заравненото било на платото (в жълто и зе-

лено). 

3.2 Средни ъгли на наклона 

 Средните ъгли на наклона дават усреднена характеристика за ъгъла на наклона, която 

се отнася за определена територия. Те не могат директно да се измерват и за това са предло-

жени различни методи за определянето им. По долу ще разгледаме някои от тях: 

3.2.1 Метод на Финстервалдер (1890). Предложена е следната формула за изчисля-

ване на средния ъгъл на наклона: 

P

Lh
tg

hor
)(  , 

където: h е височината на основното сечение на релефа; 

   Lhor е общата дължина на хоризонталите; 

   P е площта на изследваната територия. 

 Формулата дава отношението между две площи. Изразът h*Lhor дава представа за 

околната повърхнина на релефните форми. Колкото тя е по-голяма за единица площ, толко-

ва, е по-голям средният ъгъл на наклона на местността. 

 Според Волков, това е най-точната и теоретично правилна формула за определяне на 

средния наклон. Трябва да се има предвид, че редица случайни флуктуации на хоризонталите 

 
Фиг. 13.7 Карта на фактическите 

наклони на релефа1 
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водят до увеличаване на тяхната дължина, което довежда до изкривяване на резултатите, 

получени по този метод. 

 В миналото този метода на Финстервалдер е препоръчван за определяне на средният 

ъгъл на наклона за малки райони или за ключови участъци поради големия обем изчисления. 

Като недостатък на метода се посочва голямото количество изчисления и измервания, необ-

ходими за определяне на сумата от дължините на хоризонталите. При изчисляване на сред-

ния ъгъл на наклона чрез компютърна система този недостатък се превръща в предимство на 

метода, тъй като определянето на дължина на крива линия се извършва автоматично. 

  

3.2.2 Метод на Чернин. За определяне на средния ъгъл на наклона по дребномащаб-

ни карти Чернин (1966) предлага следната формула: 





strL

Nh
tg )(  , 

където: h е височината на основното сечение на релефа; 

   Lstr е общата дължина на структурните линии в изследвания район; 

   N е броя на пресичанията на структурните линии с хоризонталите. 

 На практика, по този метод се изчислява средният ъгъл на наклона на структурните 

линии, ограничаващи елементарните повърхнини. Счита се, че наклонът на структурните 

линии дава представителна характеристика за средния ъгъл на наклона на местността. 

3.2.3 Метод на Пириев. Колектив под ръководството на Р. Х. Пириев (1986) е разра-

ботил формула за определяне на средния ъгъл на наклона на основата на вероятностно - ста-

тистически анализ. Тя няма графична интерпретация. Подходяща е изчисление с компютър. 

 
Фиг. 13.8 Фрагмент от карта на средните наклони на терена, използвана при  

разработване на общия устройствен план на община Ивайловград 
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strL

mmmnh
tg

8

)]2()2(4[
)(  , 

където: h е височината на основното сечение на релефа; 

   Lstr е общата дължина на структурните линии; 

   n е броя на структурните линии; 

   m е броя на хоризонталите в изследвания район. 

 Вижда се, че при метода на Пириев, както и при Чернин, за изчисляване на  средния 

наклон на склоновете се използва на дължината на структурните линии. Резултатите, полу-

чени от двата метода се различават, като при метода на Пириев се получава завишаване на 

получените стойности с около 10%. 

 

 4. Други морфометрични показатели 

4.1 Сложност на релефа (Голубкин) 

      2sinsin1)
1

1( 2

R
Q , 

където: R е средният радиус на кривината на хоризонталите; 

     - среден ъгъл на наклона; 

    - коефициент на извитост на хоризонталите. 

Коефициентът  се използва за да се елиминира влиянието на случайните флуктуации 

на хоризонталите, получени при оформянето им. Този коефициент се определя чрез отноше-

нието между дължината на хоризонтала към дължината на плавно обвиващата хоризонтала 

линия (за тази цел може да се използва линията, свързваща инфлексните2 точки на хоризон-

тала). 

4.2 Размах (амплитуда) на релефните форми: 

P=Pmax - Pmin, 

където: Pmax и Pmin са площите на най-голямата и на най-малката релефна форма. 

4.3 Обем на релефна форма (Волков) 

  )
32

1
(

1

1

1
n

n

i

ii

P
PPhV  





 , 

където: Pi са площите заградени от съответните хоризонтали; 

    h е височината на сечението. 

  

 4.4  Хипсографска крива 

 Тази характеристика на релефа дава 

графична представа за разпределението на 

територията по надморска височина. В 

правоъгълна координатна система по вер-

тикалната ос се нанася надморската висо-

чина на всеки хоризонтал, описващ терена 

в изследваната територия. По хоризонтал-

ната ос се нанася процента от площта на 

територията, заградена от съответните хо-

ризонтали. 

                                                 
2Точка, в която линията променя посоката на кривината си.  

 

 

Фиг. 13.9 Пример за хипсографска крива 
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 Според хипсографската крива може да се определи преобладаващият тип на релефа, 

да се направят определени изводи за средната надморска височина, средните ъгли на наклона 

и за други морфометрични показатели. 

 Представа за разпределението на релефа по надморска височина дават и диаграмите 

на височинните пояси. На фиг. 13.10 е показана такава диаграма, използвана при за морфо-

метрична характеристика на резерват Риломанастирска гора. В нея е показана процента от 

площта на всеки височинен пояс през 100 метра.  

 

 

 

                                                 
3 Източник: http://pu-rila.info/wp-content/uploads/2015/05/RMG_Presentation_Geomorphology1.pdf 

 
Фиг. 13.10 Диаграма на разпределението на релефа 

по височина3 
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Тема 15 

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА РЕЛЕФА ВЪРХУ ТОПОГРАФСКИТЕ 

КАРТИ 

 

 Върху топографските карти релефът се изобразява с максималната възможна подроб-

ност, която позволяват мащаба на картата и използваните изобразителни средства. Според 

инструкциите, релефът се изобразява на топографските карти чрез: 

 1. Изолинии (хоризонтали и изобати), допълнени с надписи за височините им и ука-

затели за направлението на наклона (бергщрихи). 

 2. Условни знаци за означаване на релефни форми, които не могат да се изобразят 

чрез изолинии, но имат значение за определяне на проходимостта и общия вид на района: 

скали, почвени обриви, оврази, промойни, карстови ями и др. 

 3. Коти - надписва се надморската височина на определен брой характерни точки от 

терена и на ситуационни елементи.  

Изобразяването на релефа върху топографските карти се подчинява на определени 

изисквания, основните от които са следните: 

 нагледно предаване на характера на релефа и степента на неговата разчлененост; 

 точно изобразяване на разположението, размерите и формите на терена, характери-

зиращи проходимоста, маскировъчните и защитните свойства на местноста и възможностите 

за ориентиране; 

 предаване на морфологичните особености на различните типове релеф (например, 

равнинно-ерозионен, хълмисто-моренен, карстов, планински); 

 ясно и точно предаване на основните орографски линии (вододели, водосливи, ли-

нии на прегъване и на основание) и характерни точки (върхови, дънни, седловинни); 

 точно изобразяване на направленията на склоновете, техните стръмнини, а също 

нарушенията на земната повърхност (обриви, оврази, сипеи и др.); 

 осигуряване на възможност за бързо определяне на абсолютната височина на точ-

ките с точността, която допуска мащаба на картата; 

 съгласуване на изображението на релефа с елементите на ситуацията и най-вече с 

хидрографията. 

 Значението на основните изисквания е различно, в зависимост от мащаба на картата: 

За едромащабните топографски карти (мащаби 1:2000, 1:5000, 1:10000) най-голямо значение 

има правилното изобразяване на релефните форми и възможността за точно определяне на 

абсолютни и относителни височини на точките. При средномащабните карти (1:25000, 

1:50000, 1:100000) най-голямо внимание се обръща на нагледното изобразяване на релефа и 

възможностите за ориентация по него. За дребномащабните топографски карти (1:200000, 

1:500000, 1:1000000) най-голямо значение има правилното предаване на морфологичните 

особености на типовете релеф и на структурните линии на терена. Съгласуването на терена с 

елементите на ситуацията е важно изискване за всички топографски карти. 

1. Изобразяване на релефа върху TK чрез хоризонтали 

1.1 Избор на основно сечение на релефа  

Основното сечение на релефа се избира в зависимост от типа на релефа в картографи-

рания район и от мащаба на топографската карта. В таблица 14.1 са показани основните се-

чения на релефа за едро и средномащабните топографски карти, които са записани в инст-

рукциите за създаването им и са задължителни при изработване на картите: 
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 Мащаб на картата 

Х-ка на района,        наклон 1:2000 1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000 

Равнинен,                        до 3 1 1 1 10 10 20 

Равнинен, с пресечен  
и хълмист терен,            до 6 1 1 2 10 10 20 

Планински и  
предпланински,            до 12                        2 2 5 10 10 20 

Високопланински,      над 12 2 5 10 10 20 40 

Табл. 14.1 Основно сечение на релефа на топографските карти в едри и средни мащаби  
[в метри] 

 За територията на България няма общоприето райониране за определяне на характера 

на района. Страната е покрита с картни листи във всички средни и дребни мащаби и с карти 

в мащаби 1 : 5000 (за равнинните и хълмисти райони) и 1 : 10 000 (за планинските райони). 

През определен период тези карти се обновяват. Следователно, когато се създава или обно-

вява топографска карта е редно да се запази вече приетото сечение на релефа за този район.  

 В пределите на един картен лист височината на сечението не е удачно да се променя. 

Преминаването от едно основно сечение към друго става по рамките на картните листа. Же-

лателно е четирите картни листа, които образуват един картен лист от по-дребен мащаб да са 

с еднакво сечение на релефа. Например, четирите листа в М 1 : 25 000, които обхващат тери-

торията на един лист в М 1 : 50 000 да имат еднакво основно сечение на релефа. Тези изиск-

вания се отнасят в по-малка степен за дребномащабните топографски карти. Те обхващат 

значителни по размер територии и в техните предели може да има различни типове релеф - 

от равнинен до високопланински. Когато не е възможно да се изобрази релефът с единно 

сечение върху целия картен лист е допустимо да се използват две основни сечения на релефа 

в рамките на листа. В такива случаи до определена надморска височина се възприема едно 

сечение на релефа, а за по-високите части - друго, което се отбелязва в легендата на картата. 

1.2 Точност на релефа, изобразен чрез хоризонтали 

 Точността при определянето на височини по хоризонтали зависи от два фактора: 

1.2.1 Точност на релефа, изобразен върху топографските карти (m1)  

Установена е с нормативни документи и зависи от грешките в геодезическите или фо-

тограметричните измервания, чрез които са изработени хоризонталите; в интерполацията на 

тези измервания и в изчертаването на хоризонталите; от деформациите при печата на картата 

и от деформацията на хартията, върху която е отпечатана картата. Грешките във височините 

на точките в незалесени райони не трябва да превишават стойностите, показани в таблица 

14.2: 

 Мащаб на картата 

Х-ка на района,          наклон 1:2000 1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000 

Равнинен,                        до 3 0.6 0.9 1.1 1.2 2.5 5 

Равнинен, с пресечен  
и хълмист терен,            до 6 0.7 1.1 1.3 1.6 3 7 

Планински и  
предпланински,            до 12                        0.8 1.4 1.6 2.5 5 10 

Високопланински,      над 12 1.2 1.9 2.3 5 10 20 

Табл. 14.2 Допустими разлики във височините, определени по хоризонталите, за едро и 
средномащабните топографски карти в незалесени райони [в метри] 

  За залесени райони, с площ над 1 km2 и височина на гората над 4 метра посочените в 

таблицата грешки се увеличават както следва:  
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 за наклони до 6     - 1.5 пъти; 

 за наклони до 12   - 2 пъти; 

 за наклони над 12 - 3 пъти. 

 Според нормативите за създаване на топографски карти, в тях не трябва да се срещат 

грешки, надвишаващи указаните по-горе повече от 2 пъти. 

1.2.2 Грешки при определяне на местоположението на точката спрямо хоризон-

тала (m2)  

Обикновено се приема, че стойността на тази грешка съвпада с графичната точност на 

картата, т.е m2 = 0.1 mm – 0.2 mm в мащаба на картата. 

Точността при абсолютни височини на точки по хоризонтали (m) се определя по фор-

мулата: 
2

2

2

1 mmm  , 

където:  

 m1 – грешка в положението на хоризонтала; 

 m2 – грешка при определяне положението на точката. 

 Например, за хълмиста местност, изобразена в М 1 : 25 000 по горната формула се 

получава грешка при определяне на абсолютните височини m=3.4 m (m1=1.6m, m2=3m). 

 Много често точността в определяне на абсолютните височини се пресмята спрямо 

основното сечение на релефа. Тогава се приема: 

0.25h ≤ m ≤ 0.5h, 

където: h е стойността на основното сечение на релефа. При основно сечение на реле-

фа 10 метра се получава, че точността е в границите между 2.5 и 5 метра. 

1.3 Видове хоризонтали върху топографските карти 

За изобразяване на релефа върху топографските карти се използват основни, удебеле-

ни, допълнителни, спомагателни, приравнителни хоризонтали и бергщрихи. 

1.3.1 Основни хоризонтали  

Прекарват се през основното сечение на релефа и се изчертават се с непрекъсната ли-

ния в кафяв цвят. Дебелините, с които се изчертават са показани в таблица 14.3. 

Върху едромащабните карти хори-

зонталите не  се изчертават през немащаб-

ните условни знаци, водните площи на реки 

и канали; през тесни оврази, изкопи, насипи 

и др. При черно-бяло издаване на едрома-

щабни карти, хоризонталите не се изчерта-

ват през коти, пояснителни надписи, перс-

пективни условни знаци и др. При изобразя-

ване на оврази, хоризонтали се оформят по 

дъното им, ако широчината им в мащаба на 

картата е повече от 2 mm.  

Върху средно и дребномащабните карти основните хоризонтали се изчертават без 

прекъсване през образа на всички обекти, с изключение когато минават през оформени с две 

линии реки и канали; промойни и оврази с ширина в мащаба на картата не по-малка от 3 mm; 

изкопи, ями, кариери.  

Височините на основните хоризонтали обикновено не се надписват. По изключение 

това се прави в равнинни райони, където удебелените хоризонтали са много нарядко и отчи-

тането на надморската височина по тях е затруднено. 

Карти от основния 

мащабен ред 

Хоризонтали 

Основни Удебелени 

Топографски планове 0.1 0.3 

Едромащабни  0.18 0.30 

Средномащабни 0.10 0.25 

Дребномащабни 0.08 0.20 

Табл. 14.3 Дебелини на основните и удебе-
лени хоризонтали [mm] 
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1.3.2 Удебелени хоризонтали  

Такива са нулевият хоризонтал (обикновено съвпада с морското ниво и не се изчерта-

ва) и всеки пети хоризонтал от основното сечение на релефа. Удебелените хоризонтали се 

изобразяват с дебелина 1.8 до 3 пъти по-голяма от тази на хоризонталите по основното сече-

ние на релефа (виж таблица 14.3) в кафяв цвят. Върху удебелените хоризонтали се поставя 

надпис за надморската им височина (виж фиг. 14.1), като те се прекъсват. За място на надпи-

са се избира район по протежение на хоризонтала, където той е слабо нагънат (структурните 

линии са по-редки) и където има по-малко ситуационни елементи. Надписите се ориентират 

по посока на нарастване на наклона през около 20 см един от друг по протежение на хори-

зонтала. На 1 dm2 от картата се поставят 2 до 5 надписа за височината на хоризонталите. 

1.3.3 Допълнителни хоризонтали 

Наричат се още полухоризонтали и се прекарват през 

сечение на релефа, равно на половината от основното. Изобра-

зяват се с цвета и дебелината на основните хоризонтали, с 

пунктирана линия. Начинът на оформяне на допълнителните 

хоризонтали е указан в таблица 14.4. Допълнителните хори-

зонтали се използват за: 

 изобразяване на характерни форми и детайли на 

релефа (върхове, седловини), когато те не могат да бъдат изоб-

разени чрез основните хоризонтали; 

 изобразяване на релефа в равнинни участъци, кога-

то заложението между основните хоризонтали е много голямо 

(над 3-4 cm в мащаба на картата). При релеф с равномерен 

наклон, независимо от заложението, полухо-

ризонтали не се поставят. Допълнителните 

хоризонтали завършват, когато заложението 

стане по-малко от 2-3 cm в мащаба на картата; 

 осигуряване на схождането на 

картните листа с различна височина на се-

чението. В такива случаи на листите с по-

голямо основно сечение на релефа се прекар-

ват полу-хоризонтали за изобразяване на ре-

лефни форми, които попадат в двата съседни 

листа. 

1.3.4 Спомагателни хоризонтали  

Използват се за изобразяване на отдел-

ни релефни форми, които не могат да бъдат 

показани чрез основни и допълнителни хори-

зонтали.  

 При едромащабните карти, спомага-

телните хоризонтали се прекарват през чет-

върт от основното сечение и понякога се на-

ричат четвърт-хоризонтали. Използването 

им е аналогично на полу-хоризонталите. 

 При средномащабните карти, спома-

гателните хоризонтали се изчертават през 

произволно сечение на релефа, при което 

най-добре се предава някоя теренна форма. В 

тези карти основното сечение на релефа е от 

10 да 40 метра, при което е възможно форма 

 
 

Фиг. 14.1 Допълнителни (1) 
и спомагателни (2) хори-

зонтали 

 
 

Мащаби a b c 

Топографски планове 0.10 10.0 2.0 

Едромащабни карти 0.18 5.0 1.0 

1:25000 0.10 5.0 1.0 

1:50000, 1:100000 0.10 3.8 0.8 

Дребномащабни 0.08 3.8 0.6 

Табл. 14.4 Размери на допълнителните 
хоризонтали в mm 

 
 

Мащаби a b c 

Топографски планове 0.10 5.0 2.0 

Едромащабни карти 0.18 2.0 1.0 

1 : 25 000 0.10 2.0 1.0 

1 : 50 000, 1 : 100 000 0.10 1.5 0.6 

Дребномащабни 0.08 1.5 0.6 

Табл. 14.5 Размери на спомагателните 
хоризонтали в mm 

1 

2 
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със значителни хоризонтални размери, но с малко превишение да не може да се изобрази 

чрез хоризонтали. По спомагателните хоризонтали върху средномащабните карти не 

може да се определя надморската височина на точките. Те служат за по-подробно опи-

сание на релефните форми и за правилна ориентация на терена, което е основното предназ-

начение на средномащабните топографски карти. 

 Спомагателните хоризонтали се изобразяват с пунктирана линия, чиято дебелина е 

равна на тази на основните хоризонтали. Размерите им са дадени в таблица 14.5.  

 На топографските карти в мащаби по-дребни от 1 : 200 000 не се използват спо-

магателни хоризонтали. 

1.3.5 Приравнителни хоризонтали  

Използват се, когато средномащабна топографската карта се съставя по карта, с раз-

лично основно сечение на хоризонталите. Тогава се допуска да се изобразят някои от хори-

зонталите на изходната карта върху съставяната, с цел по-правилно предаване на релефните 

форми, но само при условие, че те не се различават от приетото основно сечение на хоризон-

талите с повече от четвърт от него. 

1.3.6 Бергшрихи  

Бергщрихите показват посоката на склоновете и се из-

чертават навсякъде, където това е необходимо за подобряване 

на читаемоста на релефните форми. Бергщрихи се поставят на 

хоризонтали, очертаващи върхове, ями, седла, падини, понори 

и др. Те се оформят с права линия по направление на вододел-

ните и водосливните линии, перпендикулярно на хоризонтали-

те, в най заострената им част.  

Дебелината на линията е равна на дебелината на основ-

ните хоризонтали, дори когато бергщрихът се поставя на уде-

белен хоризонтал.  

Дължината на бергщрихите зависи от мащаба на карта-

та. На едромащабните карти тя е 1 mm; при мащаб 1 : 25 000 – 

0.6 mm; за мащаби  1 : 50 000 и 1 : 100 000 – 0.4 mm; за дреб-

номащабните карти – 0.6 mm. 

1.4 Правила при оформянето на релефа чрез хоризонтали 

По правило, оформянето на релефа се извършва по отделни негови форми, като пред-

варително се определят структурните линии и характерните точки на терена. Всяка извивка 

на хоризонтала трябва да съответства: 

 на характера на релефната форма - например, изпъкналите форми по правило се 

изобразяват с по-плавни извивки, отколкото вдлъбнатите; 

 на извивките на съседните хоризонтали - един хоризонтал сам по себе си носи 

твърде малко информация за релефа; релефът се изобразява чрез съчетанието на отделните 

хоризонтали; 

 на останалите елементи на съдържанието - например, реките трябва да мина-

ват през най-заострените части на хоризонталите и в точката на пресичане да са перпендику-

лярни на тях. За съгласуване на извивките на хоризонталите с елементите на ситуацията се 

допуска изместване на хоризонталите, но не повече от четвърт от основното сечение, при 

запазване на структурните линии и характерните точки. 

 При изобразяване на различните форми на релефа особено внимание се обръща на 

правилното предаване на характера на склоновете, тяхната стръмност и форма на профилите. 

Ъгълът на наклона се предава на картата чрез изменение на заложението между хоризонта-

лите.  

 
 

Фиг. 14.2 Използване на 

бергщрихи върху ЕТК 

бергщрихи 
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Върху едромащабните топографски карти не се допуска сливане на хоризонтали. 

Минималното разстояние между хоризонталите е 0.3 - 0.5 mm. Ако разстоянието между тях е 

по-малко, използват се условни знаци за изобразяване на те-

ренната форма.  

При средно и дребномащабните карти се допуска 

сливане на хоризонтали, в участък не е по-дълъг от 1 cm в 

мащаба на картата (фиг. 14.3). При дължина на участъка над 1 

cm се изобразяват само част от хоризонталите, например, през 

един или само удебелените хоризонтали. 

При едромащабните топографски карти хоризонталите 

не се изчертават през условните знаци, докато върху остана-

лите топографски карти, те преминават през образите на 

всички обекти. За всички мащаби хоризонталите се прекъсват, когато преминават през водни 

площи, през тесни оврази, изкопи, насипи и др.  

2. Изобразяване релефни форми чрез условни знаци  

 Когато размерите на релефни форми са твърде малки, за да се изобразят чрез хоризон-

тали, за тяхното обозначаване се прилагат условни знаци. Използват се три вида знаци за 

оформяне на релефа върху топографските: 1) за изобразяване на малки релефни форми с 

размери, неизобразяващи се в мащаба на картата; 2) за изобразяване на линейни релефни  

форми и 3) за изобразяване на площи, заети от съвкупност от малки релефни форми. 

2.1 Условни знаци, изобразяващи малки релефни форми  

Размерите и формата на най-малките релефни форми не могат да се покажат върху 

картата чрез хоризонтали. В такива случаи  се използват точкови (немащабни) условни зна-

ци, чиито очертания и размер не се отнасят за изобразяваната релефна форма, а са унифици-

рани за всички форми от този вид. Чрез тях върху картата се представя само местоположени-

ето и вида на формата, но не се показват нейни индивидуални характеристики. Като пример 

могат да се посочат знаците за отделно стърчаща скала и за отделно лежащ камък (виж фиг. 

14.4). Някои релефни форми (например могила, яма, въртоп и др.) когато имат по-големи 

планови размери могат да се изобразят както чрез условен знак, така и с хоризонтали. 

Няма еднозначност при цветовото оформяне на знаците, изобразяващи малки релефни 

форми. На топографските планове всички немащабни знаци, изобразяващи релефни форми, 

са в черен цвят, докато на ЕТК повечето се оформят в цвета на хоризонталите.  

На топографските планове и карти относителната височина на малките релефни фор-

ми се пояснява с допълнителен надпис, поставен до условния знак. Надписът е с височина 2 

mm и се изработва в цвета на хоризонталите. По изключение, в черен цвят се изобразяват 

изкуствено създадените от човека релефни форми (тераси, изкопи и насипи) и височините им 

 
Фиг. 14.3 Сливане на хори-

зонтали на СТК 

 

могила  

отделно стърчаща скала 

отделно лежащ камък 

вход на пещера 

      ТП         ЕТК      1:25000    по-дребни мащаби  

Фиг. 14.4 Примери за използване на немащабни условни знаци за 
оформяне на малки релефни форми (размерите са преувеличени) 
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се надписват в черен цвят. При възможност, се надписва и абсолютната височина на най-

високата точка на изпъкналите релефни форми. Надписът се оформя в черен цвят, с един 

знак след десетичната точка.  

Когато немащабните условни знаци имат подсечка в долната си част (виж знаците за 

отделно лежащ камък на фиг. 14.4), центърът на подсечката се центрира в средата на релеф-

ната форма, която знака изобразява. В останалите случаи центърът на знака съвпада със сре-

дата на релефната форма. 

2.2 Условни знаци, изобразяващи линейни релефни форми  

Някои релефни форми имат значителна дължина, но тяхната ширина не може да се 

изобрази върху картата. В такива случаи се използват линейни условни знаци, които показ-

ват плановите очертания на формата. Такива са знаците за почвен обрив, синор, овраг, изкус-

твена тераса и други (фиг. 14.5). 

 Знаците за изобразяване на линейни форми са два вида. При много тесни форми (про-

мойна, стръмен откос и др.) се показва само общото им направление, без да се изобразяват 

точните пространствени очертания. Когато 

ширината на формите позволява, се предс-

тавят границите на формите (виж  знаците 

за овраг на фиг. 14.6). 

 При възможност, до знаците, с които 

се изобразяват линейните форми, се поста-

вя надпис, поясняващ техни характеристи-

ки. За промойните и овразите характерис-

тиката се представя като дроб, в числителя 

на която се поставя широчината на форма-

та, а в знаменател – нейната дълбочина. 

Останалите форми се надписват с една 

цифра, която показва тяхната височина, 

дълбочина или превишение (в зависимост 

от вида на формата). Всички характеристи-

ки се записват в цели метри. 

 Знаците за изобразяване на линейни 

обекти обикновено се оформят в кафяв 

цвят. Когато формите са от изкуствен про-

изход (насипи, изкопи, диги и др.), те се 

изобразяват в черен цвят. Когато се оформя 

стръмен бряг или ледени откоси се използва 

син или зелен цвят (в зависимост от цвета, 

използван за оформяне на хидрографията 

върху конкретната карта). 

 На фиг. 14.6 е показан пример за из-

ползване на линейни и площни знаци при 

изобразяване на терена в Троянския Балкан. 

Естествените релефни форми (промойните) 

са оформени в кафяво, а изкуствените  (из-

копи по пътя) - в черен цвят. 

2.3 Условни знаци, изобразяващи площи, заети от релефни форми 

 Площта на някои релефни форми е достатъчно голяма, за да се изобрази на картата, но 

поради тяхната специфика, това не може да стане чрез хоризонтали. Затова са въведени ня-

колко знака за изобразяване на такива обекти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 14.5 Изобразяване на линейни релефни 

форми 

 
Фиг. 14.6 Пример за използване на линейни и 

площни знаци на ЕТК 

Стръмен откос 

Затревен стръмен 

откос 

Промойна 
 

Овраг с широчина до 

2 mm  
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 Пример за такава форма е оврагът (фиг. 

14.7), чиято ширина може да бъде изобразена на 

картата, но бреговете му са много стръмни , за 

да могат да се покажат чрез хоризонтали. Само 

дъното на оврази с ширина, по-голяма от 5 mm 

в мащаба на картата, се изобразява с изолинии. 

Това най-често става на топографските планове 

и ЕТК (фиг. 14.6). 

Особен случай при изобразяване на ре-

лефа върху топографските карти е оформянето 

на площи, заети от скали. На ТП и СТК се из-

ползват художествени знаци, които наподобя-

ват светлосенките хвърляни от скалите.  

На фиг. 14.8в е показан пример за приложението на тези знаци в М 1 : 25 000. Освен 

трудностите при оформянето им в цифрова среда, те трудно се забелязват в гористи райони, 

когато кафявите знаци попадат на зелен фон. Поради това, на ЕТК се използва различен знак 

– района, заето от скали се огражда с точкова линия, горната част на скалите се оформя чрез 

знака за стръмен откос, а цялата площ на знака  се запълва със знака за камениста повърх-

ност (фиг. 14.8б). 

2.4 Условни знаци, изобразяващи съвкупност от ре-

лефни форми 

 Когато земната повърхност е заета от множество дребни части-

ци, продукт от разпадането на скалите (пясък, чакъл, камъни и др.), се 

използват специални условни знаци за оформяне на участъка от терена. 

Тези знаци не показват нито формата, нито размерите, нито местопо-

ложението на релефните форми. Те дават само обща представа за вида 

на повърхността. Обикновено границите на участъците, заети от малки 

релефни форми се изобразяват с точков пунктир. Когато границата не е 

ясна, тя на се изобразява. Площта, заето от частиците се запълва с гру-

пи от знаци, които показват вид на частиците (фиг. 14.9). При специ-

фични форми се поставя и пояснителен надпис.  

3. Използване на височинни коти върху топогр. карти 

 Височинните коти представляват надписи на абсолютната надморска височина на: 

 Характерни точки от релефни форми (фиг. 14.10): върхови точки (на планински 

върхове, хълмове, могили), дънни и най-ниски точки (на долини, оврази, ями) и седловинни 

точки (на проходи и седловини). 

 
 

Фиг. 14.7 Изобразяване на площи, заети от 
релефни форми 

 

 

 

 
 

а) топографски планове                             б) ЕТК                                 в) СТК и ДТК 

Фиг. 14.8 Изобразяване на скали в различните мащаби на топографските карти 

 

Камъни 

 

 

Чакъл 

 

 

Пъсъци 

 

 

 Дюни 

Фиг. 14.9 

Овраг с широчина 

над 2 mm  

Свличащ се терен 
 

Сипей 
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За отбелязване на  точката, за която 

котата се отнася, се поставя отметка. На то-

пографските планове се използва кръгче с 

диаметър 0.3 mm в цвета на хоризонталите 

(фиг. 14.11). За едромащабните карти това 

е окръжност с диаметър 0.8 mm, оформена с 

дебелина 0.2 mm. Върху средномащабните 

карти за тази цел се използва кръгче с диа-

метър 0.5 mm. Ако се обозначава командна 

височина, диаметърът е 0.6 mm. Върху дреб-

номащабните карти също се използва кръг-

че, но с диаметър 0.4 mm. За върховите точ-

ки на най-високите върхове, на самостоятел-

ните възвишения и масиви се използва кръг-

че с диаметър 0.8 mm, а за командните висо-

чини – 0.6 mm. 
 

 Точки, явяващи се ориентири на 

местността (фиг. 14.12) - кръстовища, ус-

тия на реки, пресичане на просеки и пътища, 

граници на растителна покривка, различни 

водоизточници (кладенци, извори, чешми), 

отделни дървета, стълбове, паметници и дру-

ги. 

 Точки от геодезическата мрежа 
(астрономични, триангулачни, полигонови, 

осеви точки и нивелачни репери). По принцип се над-

писват височините на всички точки, но е допустимо да 

се изпуснат височините на точки разположени сред 

множество други ситуационни елементи, особено в зас-

троени терени.  

Върху едро и средномащабните карти височин-

ните коти се надписват с точност до 0.1m, а върху 

дребномащабните – с точност до 1m. Когато не се раз-

полага с данни с такава точност се допуска да се над-

пишат характерните точки до 1m. Височината на точ-

ките от геодезическата мрежа се надписват с точност до 

сантиметър (0.01m), когато са получени чрез геометрична нивелация и до дециметър (0.1m), 

когато са получени чрез тригонометрична нивелация (фиг. 14.13). 

 

Фиг. 14.11 Поставяне коти на релефни фор-

ми на ЕТК в М 1 : 5 000 

 
 

       върхова точка                       седловинна точка                      дънна точка 

Фиг. 14.10 Поставяне на коти на релефни форми 

 

 

Фиг. 14.12 Поставяне на коти на 

ориентири на местността 
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Върху всички топографски карти се използва 

черен цвят за оформяне на котите. Само тези от тях, 

които се отнасят за нивото на реки, езера и други хид-

рографски обекти се надписват в синьо на СТК и ДТК. 

Изолиниите, които преминават през надписа на котите 

могат да се прекъсват, за да се осигури възможност за 

четенето му (виж фиг. 14.10). Всички надписи се ори-

ентират на север, независимо от ориентацията на обекта. Обикновено котите се надписват 

отдясно на знака, който поясняват. Когато при такова положение на надписа се закрива ня-

каква съществена част от съдържанието на картата, надписът може да се постави и на друго 

място до обекта, за който се отнася, но така че да няма съмнение чия височината характери-

зира. 

 Общият брой на височинните коти, които се изобразяват на 1 dm2 от площта на карта-

та е от 8 до 15 коти (за ЕТК – 5 до 15 коти). В това число се включват котите на геоде-

зическите точки и надписите за нивото на реки и езера. Не се броят надписите на относител-

ните височини на релефните форми, изобразени чрез условни знаци. Броят на котите, изоб-

разени на картата, зависи от характера на местността. В силно пресечена хълмиста, планинс-

ка или високопланинска местност се поставят от 10 до 15 коти, а при изобразяване на рав-

нинни местности от 8 до 10 коти.  

 Местата на поставяне на височинните коти се различават според вида на местността. 

В хълмисти и планински райони котите се поставят предимно  

 При изобразяване на релефа на морското дъно върху СТК и ДТК (на ЕТК не се изоб-

разява) котите имат по-широко приложение. В тези случай се надписва дълбочината с точ-

ност до 1 метър, без да се поставя отметка за точката, за която котата се отнася. Надписват 

се точки, в които е проведено измерване на дълбочината. Надписите се оформят в син цвят. 
 

 

 
         ТП             ЕТК     1: 25000  

по-дребни мащаби 

Фиг. 14.13 Оформяне на коти върху 

опорни точки 
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Част   III 

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ТОПОГРАФСКИТЕ ОБЕКТИ 
 

Тема 15 

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА  ГЕОДЕЗИЧЕСКА 

МРЕЖА ВЪРХУ ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ 
 

Според Закона за геодезията и картографията, на територията на Република България 

се изгражда единна геодезическа основа, която включва следните геодезически мрежи: 

 държавната геодезическа мрежа - предназначена да материализира и разпростра-

ни на територията на страната геодезическата координатна система; 

 държавната нивелачна мрежа - предназначена да осигурява единна височинна ос-

нова за геодезическите измервания; 

 държавната гравиметрична мрежа - предназначена за определяне параметрите на 

гравитационното поле; 

 мрежата от мареографни станции - предназначена за регистриране колебанията 

на нивото на Черно море и определяне на средните му стойности; 

 мрежата от магнитни станции - предназначена за определяне деклинацията на 

магнитното поле. 

Общи правила за оформяне на точките от геодезическите мрежи: 

1. При съставяне на картите, точките се нанасят по техните координати, дадени в ка-

талозите с координати, а не по материалите от заснемането. 

2. Центърът на знаците се поставя на мястото на точките. Ако обекти или надписи 

пречат за нанасяне на опорните точки, те могат да се изместят или премахнат от картата. 

Точките от геодезическите мрежи винаги се изобразяват на точното си място. 

3. Изображенията на линейни обекти се прекъсват, ако припокриват надписите на 

опорните точки. 

4. Знаците на всички точки от геодезическите мрежи и надписите към тях се оформят 

с черен цвят. 

5. Когато местните предмети, върху които са поставени точките (могили, хълмове и 

др.) имат наименования, те се надписват над знака за обозначаване на опорните точки. 

 

1. Държавна геодезическа мрежа и други опорни мрежи  

Държавната геодезическа мрежа е съвкупност равномерно разпределени върху ця-

лата територия на Република България и трайно стабилизирани na местността геодезически 

точки, с прецизно определени координати. Тя включва:  

1) геодезическите точки от Държавната GPS мрежа, обособени в два класа основен и 

второстепенен;  

2) специални геодезически точки, които служат за определяне на връзките между Бъл-

гарската геодезическа система и другите референтни координатни системи, прилагани в 

страната, или за решаване на други специфични и научноизследователски задачи. Те мога да 

бъдат точки от геодезическите мрежи (I, II, III, IV клас), създадени чрез класически методи и 

технологии. 

Точките от основния клас на Държавната GPS мрежа са на разстояние 30 - 35 km и 

имат точност 5-10 mm по положение и 10-15 mm по височина. Основният клас включва и 14 
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точки от EUREF1, чрез които се осъществява връзка с мрежите на останалите европейски 

държави. Тези точки са изходни при обработката на основната мрежа. Второстепенната мре-

жа има за цел да сгъсти точките от основната. Точките в нея са на разстояние 15 - 20 km до 

съседните точки от ДГМ и имат точност 10 - 15 mm по положение и 15 - 20 mm по височина. 

Всяка точка от държавната GPS мрежа има четирицифрен номер, на топографските 

карти се надписва вляво от знака, изобразяващ точките. Точките от основният клас имат и 

име, което се показва над знака. Изграждането и поддържането на ДГМ се извършват от Во-

енно-географската служба към Генералния щаб на Българската армия. 

  

Фиг. 15.1 Схема на точките от основния клас на Държавната GPS мрежа 

 

 Основната (по обем) част от Държавната геодезическа мрежа са мрежите от I до IV 

клас. Техните координати се определят на основата на точките от Държавната GPS мрежа. 

 Най-често при геодезически измервания се използват мрежите от V до VIII клас или 

т.нар. мрежи с местно значение. Начинът на измерване на точките в тях е различен: от триан-

гулачни точки, до определени с GPS координати. За поддържане на тези мрежи  отговаря  

Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

 За осигуряване на данни при работа на GPS апаратурата, в страната са изградена 

ГНСС2 инфраструктура. Тя се състои от постоянно действащи мрежи и самостоятелни ба-

зови станции. Мрежите съдържат най-малко 5 базови станции, разстоянието между които е 

70 до 100 km. Точките от  ГНСС инфраструктурата трябва да имат точност по положение 5 

mm и по височина 10 mm. Те предоставят в реално време (или за последваща обработка) на 

клиентите си данни от базовите станции и мрежови продукти за прецизно определяне на ко-

                                                 
1 European Geodetic Reference Frame (Европейска геодезическа референтна система), създадена за да покрие 

територията на Европа с мрежа от високоточна опорни точки и да унифицира националните референтни систе-

ми за геодезически измервания, картография, GIS и навигация.  
2 Глобална навигационна спътникова система 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 15: Изобразяване на държавната геодезическа мрежа                     стр. 177 

ординати GPS приемници (виртуални станции и корекционни параметри). Първата в Бълга-

рия ГНСС инфраструктура, покриваща цялата страна, има 30 базови станции. 

 Базовите станции получават данни от спътниците GPS и Глонас и ги предават към 

център за управление, който изчислява разликите между предварително известните коорди-

нати на станциите и определените в момента. Измерващата станция се свързва със центъра за 

управление (по радио, GSM или Internet) и получава в реално време корекциите за конкрет-

ното си местоположение. При въвеждане на тези корекции в измерващата станция, се елими-

нират грешките заради атмосферната рефракция и положението на спътниците. 

1.1 Изобразяване на геодезическите мрежи върху ТП 

Знаковата система на топографските планове е по-стара, затова в тяхната класифика-

ция липсват знаци за GPS  точки. Геодезическите точки са разделени на (фиг. 15.2): а) триан-

гулачни точки; б) точки от прецизна полигонометрия и в) осови точки. Дефинирани са като 

трайно стабилизирани точки на местността точки, по-

ложението на които е определено аналитично с доста-

тъчна точност и служат за основа на всички видове то-

пографо-геодезически работи. На всички геодезически 

точки се поставя надпис (фиг. 15.2) за номера на точка-

та (в числител) и за надморската височина (в знамена-

тел). Надписът за височината е с два знака след десетичната запетая. Изключение представ-

ляват определените с геометрична нивелация височини на триангулачни точки и репери, ко-

ито се надписват с три знака след запетаята и латовите точки, които се надписват с един знак 

след запетаята. 

Опорните точки, намиращи се върху пос-

тройки, се изобразяват чрез специални знаци на 

ТП (фиг. 15.3): а) върху сграда; б) върху кубе на 

църква; в) върху комин; г) върху гръмоотвод; д) 

върху минаре. При липса на възможност, не се 

подставят надписи за номер на точката и за над-

морската височина. 

За разлика от останалите картографски произведения, на топографските планове се 

изобразяват и точките от снимачната основа, без значение по какъв метод са определени ко-

ординатите им. За тях са предвидени няколко 

условни знака, според начина на стабилизирането 

им. На фиг. 15.4 са показани знаците, с които се 

изобразяват точки, стабилизирани с: а) дървен 

кол; б) каменно или бетонно блокче; в) желязна 

тръба или геодезически пирон; в) означени върху 

скала. 

 

1.2 Изобразяване на точки от геодезически мрежи върху ЕТК 

На ЕТК се изобразяват всички точки от държавната геодезическа мрежа. Знакът пред-

ставлява равностранен триъгълник, а точката на вмъкване (геометричният център на знака) е 

показана чрез кръг. Знаците за точки от Държавната GPS мрежа с по-големи (дължина на 

страните 2.4 mm и дебелина на линията 0.3 mm) от знаците за точки от геодезическите мре-

жи I, II, III и IV клас (дължина на страните 1.8 mm и дебелина на линията 0.2 mm).  

 
   а                    б                   в 

Фиг. 15.2 Опорни точки на ТП 

 
     а                    б            в             г           д 

Фиг. 15.3 Опорни точки на ТП върху 

сграда  

 
 а                б                  в                 г 

Фиг. 15.4 Точки от снимачната основа на  

ТП 
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Точките от геодезически мрежи с местно предназначение се изобразяват с подбор, та-

ка че на 1 dm2 от картата да се оформят не повече от пет знака. 

На топографските карти са предвидени специални знаци за изобразяване на геоде-

зическите точки, разположени на могила (фиг. 15.6)  

На точките от Държавната геодезическа мрежа се надписва номера на точката (вляво 

от знака); надморската височина (вдясно) и наименованието (над знака). На останалите точки 

се поставят надписи само за надморска височина и наименование. При липса на място върху 

картата, надписите не се оформят. 

Надморските височини на точките от геодезическата основа се надписват с точност до 

сантиметър, когато са получени чрез геометрична нивелация и с точност до дециметър, кога-

то са получени чрез тригонометрична нивелация. 

               ЕТК                         М 1 : 25 0000      по-дребни мащаби 

 
  

Фиг. 15.5 Изобразяване на геодезически точки на топографските карти  

(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 

    ЕТК                  М 1 : 25 0000    по-дребни мащаби 

 
 

Фиг. 15.6 Изобразяване на геодезически точки на могила  

(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 

точка от Държавната GPS 

мрежа 

 

 

точка от геодезическите 

мрежи I, II, III и IV клас 

 

 

 

точка от геодезически мрежи 

с местно предназначение 

 

 

точка от мрежа ГНСС 

 

 

точка от геодезически мрежи 

на постройка 

точка от Държавната GPS 

мрежа 

 

точка от геодезическите 

мрежи I, II, III и IV клас 

 

 

точка от геодезически мрежи 

с местно предназначение 
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Част от геодезическите точки са разположени на постройки – жилищни и стопански 

сгради, комини, църкви, минарета на джамии и др. За тях е предвиден специален знак (ок-

ръжност с диаметър 0.6 mm, виж фиг. 15.5 долу). Поставя се на постройки, изобразени ма-

щабно и обикновено не се придружава от надпис.  

1.3 Изобразяване на точки от геодезически мрежи върху СТК 

Всички точки от Държавната геодезическа мрежа се изобразяват на средномащабните 

карти. Ако общият брой на точките от ДГМ е по-голям от 10 на 1 dm2, се извършва подбор на 

точките от IV клас (не се изобразяват част от тези точки). Надписва се само номера на точка-

та (отдясно). 

Видът на знаците е аналогичен на тези на ЕТК, но размерът им е по-малък. За изобра-

зяване точки, разположени на могили, се използват равнобедрени триъгълници, вместо щри-

хи (фиг. 15.6). 

Знакът за геодезически точки на постройки (фиг. 15.5 долу) се използва само ако пос-

тройките са мащабно изобразени и служат за ориентир на местността. 

За точки, разположени върху цър-

ква са предвидени два специфични знака 

(фиг. 15.7).  Немащабно изобразените 

църкви се показват само чрез немащаб-

ния знак, който се центрира в мястото на 

точката. При мащабно изобразени църк-

ви, знакът за геодезическа точка се пос-

тавя така че да съвпадне с местоположе-

нието на точката, дори ако за тази цел 

трябва да се прекъсне контура на сграда-

та.  

Ако две или повече точки от раз-

лични класове за близко разположени и 

не могат да се покажат на картата, точ-

ките от по-нисък клас не се изобразяват. Не се допуска отместване на точките от действител-

ното им местоположение. 

1.4 Изобразяване на точки от геодезически мрежи върху ДТК 

В М 1 : 200 000 се изобразяват точките от Държавната геодезическа мрежа и точките 

от геодезическите мрежи с местно предназначение. Използват се знаците, предвидени за ма-

щаби по-дребни от М 1 : 25 000 (фиг. 15.5), като се извършва подбор на точките.  

На картите в М 1 : 500 000 и 1: 1 000 000 точките от геодезическите мрежи се изобра-

зяват като коти, когато е необходимо да се даде допълнителна характеристи-

ка на релефа. На фиг. 15.8 е показан начина за изобразяване на коти върху 

ДТК: а) кота за най-високата точка в картния лист; б) друга кота. Размерът 

на изображението е преувеличен два пъти). 

2. Изобразяване на нивелачни репери върху т.к. 

Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) представлява съвкупност от точки, материа-

лизирани чрез трайни знаци – нивелачни репери, върху които се извършват измервания за 

определяне на техните нормални височини. Височините на реперите са определени с висока 

точност, чрез геометрична нивелация, а равнинните координати – с по-ниска точност и слу-

жат за ориентиране. Височините на нивелачните репери от ДНМ са определени относно из-

ходното височинно начало на Европейската вертикална референтна система (EVRS), като са 

М 1 : 25 0000    по-дребни мащаби 

 

точка от ГМ върху 

църква 

 

точка от ГМ върху 

църква, изобразена 

мащабно 

координиран изпък-

ващ паметник 

Фиг. 15.7 Специфични геодезически точки на СТК 

(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 

 
  а             б 

Фиг. 15.8 
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използвани данни за силата на тежестта в международната гравиметрична система IGSN71. 

ДНМ се измерва периодично (през 20 – 25 години). 

ДНМ се разделя на четири класа: два основни I и II и два сгъстяващи класа – III и IV. 

Нивелачните репери от ДНМ I и II клас (фиг. 15.9) са включени в Обединената европейска 

нивелачна мрежа (UELN).  

 

Фиг. 15.9 Държавна нивелачна мрежа I клас (ходовете са в червен цвят) и II клас (хо-

довете са в син цвят) 

2.1 Изобразяване на нивелачните репери на топографските планове 

На топографските планове се изобразяват всички нивелачни репери. Поясняват се с 

надпис, в който се записва номерът на нивелачния репер (като числител) и надморската ви-

сочина с точност до mm (като знаменател). 

Предвидени са два знака (фиг. 15.10): а) за нивела-

чен репер и б) за нивелачен репер, стабилизиран върху 

стена на сграда. И при двата случая диаметърът на окръж-

ността е 2 mm. Особеност на знака на фиг. 10.15 б е това, 

че горната му четвърт не се запълва, за да се подчертае 

специфичния начин на стабилизиране.  

Изобразяват се всички репери от Държавната нивелачна мрежа. 

 
   а                                 б 

Фиг. 15.10  Изобразяване на 

нивелачни репери на ТП 
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2.2 Изобразяване на нивелачните репери на ЕТК 

На ЕТК се изобразяват всич-

ки нивелачни репери. Изключение 

се допуска в населените места, къ-

дето не се изобразяват реперите от 

IV клас. Знакът представлява ок-

ръжност с диаметър 1.8 mm, вът-

решността на което е разделена на 

четири еднакви сектора, два от кои-

то са запълнени (фиг. 15.11). Номерата на реперите не се надписват, а се поставя надпис за 

надморската им височина с точност три знака след десетичната запетая, ако височината е 

получена с геометрична нивелация и с два знака, ако е с определена с тригонометрична ни-

велация. Когато репера се намира на или близо до обект с известно наименование, то се над-

писва, за по-лесното откриване на точката. 

2.3 Изобразяване на нивелачните репери на СТК и ДТК 

На топографските карти в средни мащаби се показват с подбор, като предимно се 

изобразяват реперите от I и II клас. Знакът е подобен на използвания на ЕТК, но секторите не 

се запълват и размерите са по-малки.  

При наличие на място върху картата се надписват надморските височини на реперите. 

На картите в М 1 : 200 000 нивелачните репери се изобразяват с подбор. В М 1 : 

500 000 и 1 : 1 000 000 нивелачните репери от Държавната нивелачна мрежа се изобразяват 

като коти (фиг. 15.8), при необходимост от допълнителна характеристика на релефа. 

3. Изобразяване на точки от други мрежи 

 На ЕТК са предвидени още три знака за изобразяване на  точки от други видове мре-

жи: 

Държавната гравиметрична мрежа (ДГрМ) представлява съвкупност от равномер-

но разпределени върху цялата територия на страната и трайно стабилизирани на терена точ-

ки (гравиметрични точки), за които са определени абсолютните стойности на силата на те-

жестта, техните координати и височини. 

Точките са разпределени в три класа: 1. 

Изходен (нулев) клас; 2. Първи клас - 

сгъстяващ на Изходния клас; 3. Втори 

клас - сгъстяващ на Изходния и на Първи 

клас. 

Държавната гравиметрична мрежа 

се изгражда и поддържа от Военно-

географската служба. 

Знакът за изобразяване на точки от 

ДГрМ е подобен на знака за точки от 

държавната геодезическа мрежа, допъл-

нен със стрелка, сочеща надолу (фиг. 

15.12). Надписва се надморската височина 

на точките и наименованието им, ако има 

такова. 

Мрежата от магнитни станции на територията на Република България представлява 

съвкупност от геодезически точки, трайно стабилизирани на земната повърхност, върху кои-

то периодично се определят елементите на земното магнитно поле. 

    ЕТК                         М 1 : 25 0000     по-дребни 

                  мащаби 

 

 
Фиг. 15.11 Изобразяване на нивелачни репери  

(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 

 
 

точка от държавната 

гравиметрична мрежа 

 

точка от мрежата 

магнитни станции 

 

астрономическа точка 

 

Фиг. 15.12 Точки от други мрежи на ЕТК 

(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 
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Мрежата от магнитни станции на територията на Република България включва: 1. се-

куларни станции; 2. станции първи клас; 3. резервни станции на секуларните станции; 4. сво-

бодни станции. За магнитни станции се избират точки от държавната геодезическа мрежа 

или геодезическите мрежи с местно предназначение със средно разстояние между тях 15 – 18 

км. 

 Точките от мрежата от магнитни станции се изобразяват чрез равностранен триъгъл-

ник със страна 1.8 mm и стрелка, сочеща нагоре (фиг. 15.12). Надписва се надморската висо-

чина на точките и наименованието им, ако има такова. 

 Астрономически точки са използвани в миналото за превързване на геодезическите 

измервания от първокласните мрежи към нивото на геоида. С навлизане на GPS измервания-

та, значението на астрономическите точки постепенно намалява и днес те не се използват 

при измерване изравнение на геодезическите мрежи. 

 Независимо от горното, в знаковата система на ЕТК е предвиден знак за изобразяване 

на астрономически точки: звезда с пет лъча, с диаметър на описаната окръжност 3 mm. 

  

В знаковите системи на топографските планове, СТК и ДТК не са предвидени знаци 

за изобразяване на  точки от държавната гравиметрична мрежа, мрежата от магнитни стан-

ции и астрономически точки. 
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Тема 16 

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ХИДРОГРАФСКИТЕ ОБЕКТИ ВЪРХУ 

ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ 
 

Върху топографските карти се изобразяват следните хидрографски обекти: 

 Водни площи  - изобразява се бреговата линия на морета, езера, водохранилища, во-

доеми, в това число брегови плитчини, коралови рифове, приливно - отливни плитчини, ре-

леф на дъното на големите водни басейни; 

 Водни течения - реки, ручеи, канали вади;  

 Водоизточници - извори, кладенци, каптажи и др.; 

 Хидротехнически съоръжения - мостове, шлюзове, язовирни стени, диги, водопро-

води; 

 Морски и речен транспорт - морски и речни гари, пристанища, котвени стоянки и 

пристани, морски канали, знаци от морската и речна сигнализация. 

На ТП и ЕТК се изобразяват всички хидрографски обекти, чиито размери позволяват 

те да бъдат изобразени мащабно, както и онези, за които има предвиден специален условен 

знак. На средно мащабните карти се изобразяват всички водни басейни и водни течения, как-

то и хидротехническите съоръжения. Водоизточниците се показват с подбор. На дребно ма-

щабните карти всички обекти се показват с подбор.  

Всички хидрографски обекти и надписите по тях се изобразяват в син цвят на топог-

рафските карти. Изключение представляват инженерните съоръжения по бреговете, като ди-

ги, буни, насипи и язовирни стени, които се изобразяват в черен цвят, като артефакти. 

Основните изисквания при изобразяване на хидрографските обекти са: 1. Точно и 

подробно изобразяване на очертанията на бреговете и особеностите на типовете морски бре-

гове; формата на езерата и островите. 2. Нагледно и точно да се изобразява речната мрежа, 

напоителните и отводнителните системи и да се предава значимостта на реките и гъстотата 

на водните течение; 3. Ясно да се показва разположението на кладенците, изворите и чешми-

те; 4. Изобразяване характера и разположението на съоръженията, които са свързани с хид-

рографските обекти (язовирни стени, оборудване на брегове и др.). 

На ТП и ЕТК най-важно е точното изобразяване на хидрографските обекти, докато на 

СТК особено внимание се отделя на достъпността на бреговете и проходимостта на крайб-

режието, на дъното на реките. На дребномащабните карти хидрографските обекти се генера-

лизират, според мащаба на картата. Най-голямо внимание се обръща на нагледността при 

изобразяване на: характерните особености на бреговете; връзките между водоемите; относи-

телната гъстота на речните системи; ранга на реките и характера на устията им; гъстотата на 

езерата и островите; степента и характера на извивките на реките. 

1. Водни площи 
 Водните площи се разделят на естествени (океани, морета, езера, блата) и изкуствени 

(язовири, водохранилища, изравнителни, плувни и напоителни басейни). На топографските 

карти площта, заета от на водните басейни се оцветява в светлосин син цвят. Само площта на 

блатата на ЕТК се оформя без фон, а в нея се поставят специални знаци за блато. 

 Бреговата линия се дефинира като мястото на пресичане на повърхността на сушата с 

повърхността на водния басейн. Върху топографските планове и едромащабните топог-

рафски карти бреговата линия на всички водни басейни се изобразява каквато е в момента 

на заснемане. Върху СТК и ДТК бреговата линия на моретата и се изобразява по най-

високата точка на приливната вълна (прибоя на вълните); бреговата линия на езерата и водо-

емите трябва да съответства на сезона с най-ниско водно ниво, а тази на язовирите - на ниво-

то на водата по проектни данни (при нормално завиряване).  
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 Дебелината на знака за брегова линия е 0.12 - 0.18 mm, в зависимост от мащаба на 

картите. Само при изобразяване на силно разчленен бряг на дребно мащабните карти се из-

ползва линия с дебелина 0.08 - 0.1 mm.  

На топографските карти бреговата линия се подразделя на пос-

тоянна и непостоянна. Постоянната и определена брегова линия се 

изобразява чрез непрекъсната линия, а непостоянната и неопределена 

– чрез пунктир (фиг. 16.1). На топографските планове, за изобразяване 

на брегова линия се използва дебелина 0.12 mm;  върху ЕТК дебели-

ната на линията е 0.18 mm,  а на картите в останалите мащаби - 0.15 

mm. На топографските планове хидрографските обекти се изобразяват 

в зелен цвят, а на останалите топографски карти – син цвят. Като пример за непостоянна бре-

гова линия може да се посочат лиманите, които се пълнят от някоя река и периодично пре-

късват заграждащата ги от морето пясъчна коса и се изпразват. С непостоянна брегова линия 

се изобразяват и пресъхващи реки, блата и езера, които през лятото намаляват площта си от 

изпарението или пресъхват. 

На топографските карти мащабно се изобразяват всички водни площи, които заемат 

на картата над 4 mm2. За по-малките обекти са предвидени специални условни знаци. Допус-

ка се преувеличаване на размерите на малки, но важни обекти, характерни за района, така че 

да се изобразят върху картата мащабно. Това преувеличение не трябва да бъде повече от ⅓ 

до ¼ от площта им. 

1.1 Изобразяване на водни площи на топографските планове 

 
Фиг. 16.2 Изобразяване на водни площи на ТП 

За изобразяване на водните площи на топографските планове са предвидени няколко 

знака (фиг. 16.2). С непрекъсната селена  линия с дебелина 0.12 mm се показва постоянната 

брегова линия. Водните басейни се очертават по контура и си и не се запълват с фон.  

Бреговата линия на блата и пресъхващи водни басейни се изобразява със зелена пунк-

тирана линия (дължина на щрихите 4 mm и разстояние 

между тях 1 mm. Ако брегът е стръмен, мястото на 

обрива (откоса) се обозначава със знака за стръмен 

откос и се надписва относителната му височина с един 

знак след запетаята. При по-високи и скалисти брегове 

се използва знака за скалист бряг (фиг. 16.2 г), като 

точно се заснема и изобразява линията на прегъване.  

Бреговата линия на язовирите се изобразява по 

специфичен начин. Показва се линията на водното ни-

во в момента на заснемане с непрекъсната зелена ли-

ния (фиг. 16.3.1). Надписва се котата на бреговата линия и датата на заснемане.  

 
 

Фиг. 16.1 Изобразя-
ване на брегова ли-
ния: постоянна (го-

ре), непостоянна 
(долу) 

 
Фиг. 16.3 Изобр. на язовир на ТП 

а) постоянна брегова линия 

 

б) непостоянна брегова линия  

 

 

в) обривист (стръмен) бряг 

 

 

 

г) скалист бряг (клиф) 
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Мястото на определяне на котата се означава с окръжност с диаметър 1 mm. Изобра-

зява се и нивото на високите води на язовира, което се определя по белези на терена. Използ-

ва се точкова линия с диаметър на точките 0.35 mm и разстояние между тях 2 mm (фиг. 16.3).  

Релефът на дъното на язовира се изобразява чрез хоризонтали. Ако липсват данни за него 

или не се изисква със зданието, релефът на дъното не се показва.  

За изобразяване на малки изкуствени водни площи, на топографските планове е пред-

виден знака, показан на фиг. 16.4. Видът на съоръжението се указва с пояснителен надпис, 

например, „резерв.”, „басейн” и др.  

Водни басейни, които имат площ под 4 mm2 не се показват на топог-

рафските планове. По изключение, площта им може да бъде преувеличена 

до този размер, за да се покаже мащабно на плановете. 

1.2 Изобразяване на водни площи на ЕТК 

Водното ниво на естествените водни площи се изобразява такова, каквото е в момента 

на заснемане. За изкуствените водохранилища се определя и заснема бреговата линия при 

най-високо водно ниво. Определянето става по котата на преливника и по местни белези 

(следи от наноси и тиня по бреговете и по други предмети). Линията на най-високо водно 

ниво може да се определи и нане-

се и за езера с непостоянна бре-

гова линия. 

Язовири с площ над 4 cm2 

се придружават от данни за кота 

на преливника и кота на изпуска-

теля. При липса на тези данни и 

при водоеми, се посочва характе-

ристика за най-голямата дълбо-

чина. 

Хвостохранилищата се 

изобразяват като езера, като се 

допълват с пояснителен надпис в 

черен цвят "хвостохранилище" или "хвостохр". 

Блата се изобразяват по най-високото нивото на водата в тях. Ако поне 20% от площ-

та им е заета с блатна растителност, знаците за блато се комбинират със знак за блатна рас-

тителност (GA0140). 

За изобразяване на малки водни басейни върху ЕТК са пред-

видени три знака. Резервоарите, неизразяващи се в мащаба на картата 

се изобразяват с квадрат със страна 1.5 mm в син цвят (фиг. 16.6а). 

тъй като с този знак се изобразяват още каптаж и шахта на водопро-

вод, той задължително се пояснява с надпис „рез.“. Ако размерът на 

резервоара позволява, формата му да е изобрази мащабно, то площта 

на знака се запълва в тъмносин цвят (фиг. 16.6б). За басейни е пред-

виден само мащабен знак (фиг. 16.6в). При необходимост, размерът 

на басейна може да е преувеличи, за да може да се изобрази мащабно на картата. 

1.3 Изобразяване на водни площи на СТК и ДТК 

На средномащабните карти бреговата линия на езерата и язовирите трябва да съответ-

ства на образа им върху изображенията, получени от последното аерозаснемане. Очертания-

та на бреговата линия се изобразява максимално подробно. В М 1: 100 000 се допуска извес-

тно преувеличаване на някои характерни извивки, за сметка на други. Целта е, при изобразя-

ване на бреговата линия, да се постигне максимална географска правдоподобност да се съх-

 
Фиг. 16.4 

езера и язовири           блата 

 

 
Фиг. 16.5 Мащабно изобразяване наводни площи на ЕТК 

 

а) резервоар, 

немащабно  

б) резервоар, 

мащабно   

в) басейн 

Фиг. 16.6 Малки вод-

ни басейни на ЕТК 

с постоянна брегова 

линия 

 

 

 

 

с непостоянна бре-

гова 
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рани местоположението и подобието на формите. Премествания не се допускат на повече от 

0.2 –0.3 mm. 

Водни площи с размер, по-малък от 4 cm2 (рибарници, басейни и др.) могат да се 

оформят с известно преувеличение, за се покаже общата им форма. Видът им се пояснява с 

надпис в син цвят (фиг. 16.7а).  

 Езера и изкуствени водоеми се показват върху картите, ако площта им е над 1 mm2 в 

мащаба на картата. Езерата с по-малки размери се показват в случаите, когато те са харак-

терни за даден географски район или се 

явяват ориентири. Размерите им може да 

се преувеличат с до ⅓. Когато няколко 

езера са близко едно до друго, особено 

внимание се отделя на особеностите на 

тяхното разположение (гъстота, граници 

на езерната група) и наличието на протоци 

между тях. 

На езера, които имат специфичен 

състав на водата се поставя надпис в син 

цвят (поставен в скоби), например, „(сол)“ 

или „(мин)“.   

Всички острови във водните басей-

ни се изобразяват на СТК. Само при група 

от няколко острова е допустимо най-

малките от тях да не се изобразят на кар-

тите в М 1 : 100 000. Всички отделно раз-

положени острови се изобразяват, независимо от тяхната големина. При необходимост, раз-

мерите им се преувеличават. 

На СТК и ДТК, за изобразяване на язовири в стро-

еж, чиито езера още не са напълнени с вода, е предвиден 

специфичен знак. Площта, която ще се залее от язовира се 

запълва с светлосиня щриховка, а контурът и се показва с 

пунктирана линия в син цвят (фиг. 16.8). По същия начин 

се изобразяват и площи, периодично заливани при пълноводие на реките. 

На ДТК езерата се изобразяват при площ над 2 mm2 на картата. Острови се изобразя-

ват при площ над 0.5 mm2, а разположените далече от брега – независимо от размера им. 

На СТК са предвидени специални 

знаци за изобразяване на специфични бре-

гове. Бреговете, които представляват опас-

ност за корабоплаването се очертават със 

синя точкова линия (фиг. 16.9а). Предви-

дени са и знаци за изобразяване на клифо-

ве със и без плажна ивица. Когато клифът 

е без плажна ивица, брегът се оформя в 

син цвят (фиг. 16.9б), чрез знака за 

стръмен откос. Когато между отвесните 

скали и водния басейн има плажна ивица, 

чиито размери не позволяват тя да се изобрази на картите, се използва знака на фиг. 16.9в, в 

кафяв цвят. 

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 
 

а) водни площи 

до 4 cm2  

 

б) водни площи 

до 4 cm2 

 

в) крайбрежни 

плитчини 

 

г) резервоар,  

немащабно  

д) резервоар,  

немащабно 

 

Фиг. 16.7 Изобразяване водни площи на СТК 

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 

 

 

Фиг. 16.8  Изобр. на язовири в 

строеж на СТК и ДТК 

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 
 

а) опасни брегове  

 

б) стръмни (отвесни) 

брегове без плаж  

 

в)  стръмни (отвесни) 

брегове без плаж  

Фиг. 16.9 Изобразяване специфични брегове на 
средномащабните топографски карти 
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1.4 Изобразяване дъното на водните басейни 

Релефът на дъното на водните басейни се изобразява върху СТК и ДТК чрез изобати 

(линии, свързващи върху картата точки с еднакви дълбочини). Те се оформят с тънки линии 

в син цвят (фиг. 16.10). Надписите им се ориентират по 

посока намаляване на дълбочината. Основното сечение 

съвпада със сечението на хоризонталите. Използват се 

само основни изобати, без удебелени, допълнителни и 

спомагателни. За по-точно изобразяване релефа на дъното 

се поставят коти, показващи дълбочината на специфични 

места. Те се оформят в син цвят, само с цифри, без да се 

посочва точното място, където е измерена дълбочината. 

За изобразяване на опасности за корабоплаването, върху СТК и ДТК са въведени ня-

колко знака. Всички се оформят в черен цвят (фиг. 16.11):   

а) Банки с малки размери. Предс-

тавляват пясъчни наноси, оформящи плит-

чини, които не могат да се покажат чрез 

изобати. Най-малката им дълбочина се 

надписва в син цвят. 

б) Подводни камъни;  

в) Надводни камъни; 

г) Камъни – осушаващи се (показ-

ващи се над водата само при отлив); 

д) Надводни скали. 

Данните за приливно-отливните 

вълни и опасностите по бреговете се взе-

мат от морските карти. 

Когато няколко обекта, представля-

ващи опасност за корабоплаването, са раз-

положени близко един до друг, се допуска 

част от тях да не се изобразят. Задължи-

телно се показват крайните обекти в групите. 

На ДТК изобатите се показват през следните сечения: 

- на карта в мащаб 1:500 000 със сечение: 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 

1000 и по нататък през 1000 м; 

- на карта в мащаб 1:1 000 000 със сечение: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 1000 и 

по нататък през 1000 м. 

На площ 1 dm2 се поставя следния брой надписи за дълбочините (с точност 1 m):  

- на карта в мащаб 1: 500 000 – в прибрежната полоса - 10-15 и в останалата площ на 

акваторията - 5-8; 

- на карта в мащаб 1: 1 000 000 – в прибрежната полоса - 5-10 и в останалата площ на 

акваторията- 2-5. 

2. Водни течения 
 Водните течения биват естествени (реки и ручеи) и изкуствени (канали и водопро-

води). Каналите и водопроводите са хидротехнически съоръжения, но поради линейната си 

форма, начинът на изобразяването им върху картите е по-близък до този на водните течения. 

Затова ще бъдат разгледани в този раздел. 

 Върху топографските планове се изобразяват всички постоянни водни течения. 

Пресъхващите веки и ручеи се показват само ако това се изисква със заданието или ако в тях 

има течение по време на заснемането. 

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 

 

 

Фиг. 16.10  Изобразяване изо-
бати на СТК и ДТК 

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 
 

а) банки с малки раз-
мери  

б) камъни - подводни 

 

в)  камъни - надводни  

г)  камъни – осушава-
щи се   
 

д) надводни скали 

 

е) дълбочина в метри 
 

Фиг. 16.11 Изобразяване дъното на водните 
басейни на СТК и ДТК 

(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 16: Изобразяване на хидрографските обекти върху топографските карти         стр. 188 

На ЕТК се изобразяват всички естествени водни течения с дължина над 2 cm в маща-

ба на картата. За тяхно начало се счита мястото, откъдето започва постоянният воден отток. 

Изкуствените течения се показват, 

когато са с дължина над 1 cm, като се 

изобразяват всички хидромелиора-

тивни канали.  

Върху средно мащабните 

карти се изобразяват всички естест-

вени течения. На картите в М 1 : 

25 000 може да се изпуснат отделни вади, ако разстоянието между тях е по-малко от 2mm. В 

планински райони се допуска на картите в М 1 : 50 000 и 1 : 100 000 да се извършва подбор 

на водни течения с дължина под 1 cm. На СТК се изобразяват всички изкуствени водни те-

чения с дължина над 1 cm. Допуска се да се изпуснат по-малки вади, ако разстоянието между 

тях е по-малко от 2 mm.  

Върху дребномащабните карти водните течения се изобразяват когато имат дължи-

на над 1 cm в мащаба на картата. 

 На топографските карти са възприети различни начини за изобразяване на водните 

течения. Водните течения, чиято ширина не може да се изобрази в мащаба на картата, се 

изобразяват с една линия, която съответства на талвега1. Когато водното течение е достатъч-

но широко, всеки от двата бряга се изобразява с отделна линия, която отразява индивидуал-

ните му извивки. На средно и дребно мащабните карти се използва още един начин за изоб-

разяване на водни течения: когато ширината им е значителна, но не могат да се покажат из-

вивките  и на двата бряга, се използват две успоредни линии на разстояние 0.3 mm, чиито 

контур съответства на талвега на течението. В таблица 16.2 е показан начинът на изобразя-

ване на водните течения в различните мащаби, според тяхната ширина. Когато в различните 

си участъци водните течения имат различна ширина, те могат да се изобразяват по различен 

начин: с една или с две линии. 

 Табл. 16.2 Начини за изобразяване на водните течения според тяхната широчина 

За указване посоката на водните течения върху топографските карти се използват 

стрелки (фиг. 16.12). Когато е възможно, стрелките се поставят вътре в изображението на 

водното течение, а при по-тесните реки или канали – успоредно на течението.  

Указателите за посоката на течението се оформят близко до собствените наименова-

ния на обектите, както и през интервал от 8 до 15 cm по течението, така че бързо и лесно да 

може да се определи посоката му. Препоръчително е да се поставят до мястото, където зна-

кът за изобразяване на река или канал достига рамките на картните листа и до устието на 

реките.  

                                                 
1 Талвег – (нем.: Tal – долина, Weg – път) буквално: най-ниското място на речна долина; линията, свързваща 

най-дълбоките места на водното течение. При плавателни реки по талвега се движат корабите и шлеповете. 

Течения ТП ЕТК СТК ДТК 

Естествени без подбор 2 без подбор 1 

Изкуствени без подбор 1 1 1 

Табл. 16.1 Норми за подбор на водните течения в 
cm върху картния лист 

Начин на изобразя-

ване 

Широчина на водното течение [m] 

1
:5

0
0

 

1
:1

0
0
0
 

1
:5

0
0
0

 

1
:1

0
0
0
0

 

1
:2

5
0
0
0

 

1
:5

0
0
0
0

 

1
:1

0
0
0
0
0

 

1
:2

0
0
0
0
0

 

1
:5

0
0
0
0
0

 

1:
10

00
00

0 
С една линия до 3 до 1 до 3 до 5 до 5  до 5  до 10  до 20 до 60 до 60 

С две успор. линии - - - - 5-15 5-30 10-60 20-120 60-300 60-300 

С двата си бряга  над 3  над 1  над 3 над 5 над 15 над 30 над 60 над 120 над 300 над 300 
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На СТК и на ДТК за водни течения, изобразени с двата си бряга, се показва и ско-

ростта на течението, измерено на повърхностния слой с точност 0.1 m/s. За целта се прекъсва 

стрелката и в нея се поставя надписа за скоростта. 

2.1 Естествени водни течения 

2.1.1 Изобразяване на реки на топографските планове 

Реките, чиято ширина е над 0.5 mm в мащаба на картите се оформят с двата си бряга. 

Използва се зелена линия с дебелина 0.12 mm (фиг. 16.13а). Малките реки и ручеите се изоб-

разяват чрез постепенно удебеляваща се линия 

от извора към устието. Началната дебелина на 

линията е 0.12 mm. Когато широчината на ре-

ката стане по-голяма от 0.5 mm в мащаба на 

картата, нейните брегове се изобразяват с две 

линии с дебелина 0.12 mm (фиг. 16.13б). При 

водни течения, по-къси от 5 cm, дебелината на 

линията е до 0.35 mm при устието (фиг. 16.13в). 

Пресъхващите реки се изобразяват с пунктирана линия с дебелина 0.12 mm. 

2.1.2 Изобразяване на реки на ЕТК 

Естествените водни течения с широчина под 0.5 mm се оформят с постепенно удебе-

ляваща се линия, която в началото е дебела 0.18 mm и достига до 0.5 mm (фиг. 16.14а). Реки-

те с по-голяма широчина се изобразяват с 

двата си бряга, чрез линия с дебелина 0.18 

mm, а пространството между тях се запълва 

със светлосин фон (фиг. 16.14б). 

Реки и ручеи, в които няма водно те-

чение поне два месеца през годината, се 

изобразяват съобразно широчината си чрез 

знаците показани на фиг. 16.14 в или г. 

За начало на реките се приема изво-

рът. Ако няма точно установен извор - мяс-

тото, откъдето започва постоянния воден 

поток. 

2.1.3 Изобразяване на реки на СТК и ДТК 

 На СТК и ДТК реките се изоб-

разяват по три начина, в зависимост 

от тяхната широчина. Реките, чиито 

размери позволяват да се изобразят 

мащабно (според стойностите пока-

зани в табл. 16.2) се изразяват с два-

та си бряга. По-тесните реки се 

оформят с постоянна широчина (с 

две успоредни линии).  

         Топографски              ЕТК          М 1 : 25 000   по-дребни 
             планове                                                             мащаби 

 
 

Фиг. 16.12 Изобразяване на посоката на водните течения на 

топографските карти 

 

а) река  ширина до 0.5 mm 
б) река  ширина над 0.5 mm  

в) малка река 

г) пресъхваща река 

Фиг. 16.13 Изобразяване на реки на ТП 

 

а) река  ширина до 0.5 mm 

б) река  ширина над 0.5 mm 

в) пресъхваща, губеща се 
река  с ширина до 0.5 mm 

г) пресъхваща, губеща се 
река  с ширина над 0.5 mm 

Фиг. 16.14 Изобразяване реки на ЕТК 

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 

 

а) реки и ручеи до 5 m 

б) реки с ширина 5 до 

15 m 

в)  подземни и губеши 

се участъци на реки 

Фиг. 16.15  Изобразяване реки на СТК и ДТК 
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Завоите на реките се изобразяват максимално подробно. Ако на по-дребномащабните 

карти се налага обобщаване на извивки, то това се извършва при запазване на местоположе-

нието на основните завои и на характерните извивки на реката. Отделни извивки могат да 

бъдат преувеличени, с цел показване на характера им, но не повече от 0.2-0.3 mm. Изобразя-

ват се всички странични ръкави и стари корита с дължина в мащаба на картата над 3 mm. 

 Предвидени са знаци за реки, които пресъхват в определен период от годината (фиг. 

16.15в и г). Чрез тях се изобразяват и подземни участъци на реките. Ако няма данни за тече-

нието под земята, точките на навлизане в земята и извиране на повърхността се свързват с 

права линия.  Тези знаци се използват по аналогичен начин както знаците на фиг. 16.8а и б.  

 На СТК и ДТК знакът за подземни участъци на реки е точкова линия (фиг. 16.11в). 

Пресъхващи реки се изобразяват чрез знака за непостоянна брегова линия. 

2.1.4 Изобразяване на водопади и прагове 

 Водопади, прагове и бентове се изобразяват на топографските карти чрез знаците, 

показани на фиг. 16.16 и фиг. 16.17. На топографските планове се изобразяват всички водо-

пади.  На ЕТК се изобразяват водопадите и праговете с височина 

над 0.5 m, а на СТК – всички, с изключение на разположените на 

малки планински реки и ручеи. На по-дребномащабните карти се 

изобразяват с подбор. Видът им се пояснява с пояснителен надпис 

Например „вдп.“ или „пр.“, а при наличие на данни се надписва най-

голямата им височина. 

 На ТП се надписват коти (в числител) над и под водопада, от 

които да се определи височината му (фиг. 16.16). В знаменател се 

отбелязва датата на която е определена котата. Границата на водопада се заснема и изобразя-

ва чрез знака за стръмен откос в кафяв цвят (фиг. 16.16). 

 На останалите топографски карти праговете и водопадите се изобразява в син цвят. На 

ЕТК се използва знака за стръмен откос, а на СТК и ДТК е предвиден специален знак (фиг. 

16.17).  

  

ЕТК   М 1: 25 000      по-дребни мащаби 

 

 

 

неизразяващи 

се в мащаба 

 

 

 

 

изразяващи се 

в мащаба 

 

Фиг. 16.17  Изобразяване прагове и водопади  на топографските карти  

(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 

2.2 Изкуствени водни течения 

2.2.1 Изобразяване на канали на топографските планове 

Каналите се изобразяват чрез линии с дебелина 0.12 mm. По-тесните от 0,5 mm се по-

казват с една линия, а по-широките – с двата си бряга (фиг. 16.18). Бетонираните канали и 

каналите на опори се изобразяват чрез специални знаци, които показват посоката на течение-

 
Фиг. 16.16 Изобразява-

не на водопади на ТП 
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то: през 10-20 mm по тяхното протежение се поставят дъги с дължина 1 mm, чиято изпъкнала 

част в по посока на течението (фиг. 16.18б).   

За отличаване на каналите на подпори се 

поставя надпис в черен цвят, който показва ви-

сочината на канала спрямо терена. Поставя се 

на канали с дължина над 10 mm в мащаба и 

височина над терена повече от 50 cm. Преди 

цифрите се поставя знак „+”, чрез който този 

надпис се отличава от надписи за надморска и 

относителна височина на канала.  

2.2.2 Изобразяване на канали на ЕТК 

 На ЕТК каналите се изобразяват с 

една линия, ако широчината им в мащаба на 

картата е под 0.5 mm и с две линии – при по-

голяма широчина. На главните напоителни 

канали за поставя надпис за наименованието 

им. 

Чрез знаците на фиг. 16.19 а и б се 

изобразяват и канали, които пренасят хвост2 

и се поясняват с надпис „хвост”.  

Участъците от каналите, които са на 

подпори се изобразяват чрез знака, показан 

на фиг. 16.19 г, като стрелките сочат посоката на течение на водата.  

2.2.3 Изобразяване на канали на СТК и ДТК 

 Каналите (в експлоатация, в строеж, подземни) и вадите, включително и сухите се 

изобразяват на СТК с една или с две линии в зависимост от тяхната ширина (табл. 16.3). 

Табл. 16.3 Начин на изобразяване на канали на СТК 

При изобразяване на напоителните канали е важно да се подчертае тяхната праволи-

нейност и ясно да се изобразят завоите им. Сухите вади се показват, ако дължината им е над 

1 cm в мащаба на картата, тези от тях, които служат за ориентири се нанасят и с по-малка 

дължина. На СТК в застроените територии се изобразяват (при възможност) подземни кана-

ли и подземни участъци от реки. 

За изобразяване на канали върху СТК и ДТК са предвидени седем знака (фиг. 16.20): с 

една линия с дебелина 0.15 mm се изобразяват канали и вади, чиято широчина е по-малка от 

3 метра (а). Каналите с широчина от 3 до 10 метра се изобразяват с две успоредни линии на 

разстояние 0.3 mm в М 1 : 25 000 и 0.2 mm за останалите мащаби (б). По-големите канали се 

изобразяват с реалната си широчина (в). Канали и вади, които временно не се използват, но 

са използваеми, се изобразяват според широчината си чрез знаци (фиг. 16.20 а , б или в).  

                                                 
2 Хвост – отпаден продукт при добиване на рудни изкопаеми, който се съхранява в специални хранилища. 

 

а) канали със земно легло 
 

б) бетонирани канали и ка-

нали на опори 

Фиг. 16.18 Изобразяване на канали на ТП 

 

а) канал  ширина с ширина 
до 0.5 mm 

б) канал  ширина с ширина 
над 0.5 mm 

в) канал в строеж с ширина 
до 0.5 mm 

г)  канал в строеж  с шири-
на до 0.5 mm 

д)  канал на подпори 

Фиг. 16.19 Изобразяване канали на ЕТК 

Начин на изобразяване 
Широчина на водното течение [m] 

1:25000 1:50000 1:100000 

С една линия под 3 m под 3 m под 3 m 

С две линии с промеждутък между тях 0.2 mm от 3 до 10 m от 3 до 10 m от 3 до 10 m 

С две линии с промеждутък между тях 0.4 mm от 10 до15 m от 10 до 30 m от 10 до 60 m 

С две линии и запазване на действителната 

ширина на канала в мащаба на картата 
над 15 m над 30 m над 60 m  
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Канали, които са частично разрушени и не могат да се използват, се изобразяват чрез 

знаците показани на фиг. 16.20 г или д в зависимост от широчината си. Оформят се без фон и 

се оформат на картите защото представляват препятствие при движение по местността. 

Специални знаци са предвидени за подземни канали (фиг. 16.20е) и за канали в стро-

еж (фиг. 16.20ж). 

3. Водоизточници 
 Водоизточниците се подразделят на извори (обикновени, минерални, термални, гейзе-

ри), кладенци (главни и второстепенни, артезиански, с вятърни двигатели, с геранило) и 

чешми (обществени, с и без корито, долапи). Водоиз-

точниците и надписите към тях се оформят в син цвят 

на топографските карти, а на ТП – в зелен цвят. 

3.1 Изобразяване на водоизточниците 

на топографските планове 

 На топографските планове се изобразяват изво-

рите, от които водата изрича сама. Опашката на знака 

(фиг. 16.21а) се ориентира по течението на образува-

щия се ручей, а когато изворът е незначителен – по об-

щото направление на склона. Всички каптажи (съоръ-

жения за улавяне на подземни или изворни води) се 

изобразяват на ТП, като се използва знака на фиг. 

16.21б.  

За изобразяване на кладенци са предвидени ня-

колко знака (фиг. 16.21 г, д, е), в зависимост от начина 

на вадене на водата. Ако не е ясно какъв кладенецът, се 

използва знакът на фиг. 16.21 в. На всички кладенци, с 

изключение на тези с електрическа помпа, може да се 

постави надпис, който да пояснява надморската висо-

чина на кладенеца (в числител) и дълбочината на кла-

денеца (в знаменател), както е показано на фиг. 16.21 г. 

Чешмите са обособени в зависимост от източни-

ка на водата: от водопровод (фиг. 16.21 ж) или от извор 

(фиг. 16.21 з) и според наличието на корита за водопой на животни (фиг. 16.21 и). Когато 

         М 1: 25 000            по-дребни мащаби 

 

а) канали и вади с широчина до 3 m 

б) канали и вади с широчина от 3 до 10 m  

в) канали с широчина от 10 до 15 m 

г) сухи вади с широчина до 3 m 

д) сухи вади с широчина над 3 m 

е) подземни канали 

ж) канали в строеж 

Фиг. 16.20  Изобразяване канали и вади на СТК и ДТК 

(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 

 

а) извор 

б) каптаж 

в) кладенец 

г) кладенец с гера-
нило 

д) кладенец с ръчна 
помпа 

е) кладенец с елек-
тр. помпа 

ж) чешма от во-
допровод 

з) чешма от извор 

и) чешма с корита 

й) чешма в парк 

к) фонтан / гейзер 

Фиг. 16.21 Изобразяване на водо-
източници на ТП 
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чешмите са разположени непосредствено покрай линейни обекти, знаците им се ориентират 

по тяхното протежение. 

За изобразяване на чешми и фонтани в паркове са предвидени знаци фиг. 16.21 й и к. 

С последния знак се изобразяват и гейзери. 

Когато на фиг. 16.21 на един ред са показани два знака, левият се отнася за М 1 : 1000, 

а десния – за М 1: 500 и за по-дребните мащаби. 

3.2 Изобразяване на водоизточниците на ЕТК 

 На едромащабните топографски карти се изобразяват всички водоизточници извън 

населените места. Подбор се извършва само при наличие на множество извори в определен 

район. В такива случаи се изразяват само онези с по-голям дебит.  Когато изворите нямат 

постоянен дебит, те могат да не показват на картите. Ако имат наименование, то се надписва 

над знака им. На водоизточници с голям дебит се надписва и надморската височина. Всички 

минерални водоизточници се придружават с пояснителен надпис „мин.“. 

Чешмите се изобразяват с немащабен знак (фиг. 16.22а). В населените места се на-

насят само чешми с обществено предназначение. Ако те имат корита, които могат да се по-

кажат мащабно на картата, контурът им се показва с тънка 

синя линия, а знакът се поставя на мястото на главния чучур. 

Центърът на знака за чешма съвпада с мястото на чучу-

ра или крана на чешмата. При наличие на няколко чучура зна-

кът се центрира спрямо средния от тях или този с най-голям 

дебит. 

Опашката на знака за извор (фиг. 16.22в) се ориентира 

по посоката на оттичане на водата. Ако тя е неясна, знакът се 

ориентира на север (опашката сочи на юг).  

Всички кладенци се изобразяват чрез знака, показан на 

фиг. 16.22в, без да се пояснява видът им и начинът на вадене 

на водата.  

Каптажи (каптирани извори) се изобразяват чрез знака на фиг. 16.22г, като задължи-

телно се поясняват с надпис „капт.“. Обикновено той се поставя над знака, за да може вдяс-

но да се постави надпис „мин.“ (ако водата в извора е минерална), а вляво – котата, ако изво-

рът е с голям дебит.  

За фонтани в паркове е предвиден знак , показан на фиг. 16.22д. Със същия знак се 

изобразяват и гейзери, на които се надписва наименованието им (ако има такова).  

3.3 Изобразяване на водоизточниците на СТК и ДТК 

  Върху картите, които се създават за безводни райони, се показват всички кладенци, 

извори и чешми. Подбор се прави само в местата където са гъсто разположени, при това за-

дължително се запазват тези от тях, които имат важно значение като източници за водоснаб-

дяването и като ориентири (разположени на важни пътища, при кръстопътища, в близост до 

характер ни форми на релефа).  

В останалите райони се изобразяват само водоизточници извън населени места. При 

повече водоизточници в определен район се допуска да се направи подбор, като се запазват 

водоизточниците, които имат значение за ориентир и разположени далече от други водоиз-

точници. Задължително се изобразяват минерални извори, кладенци с вятърни двигатели, 

артезиански кладенци.  

Ако водоизточниците имат значение за водоснабдяването на района, или като ориен-

тир, се поставя надпис за наименованието им. 

Чешмите се изобразяват на СТК и ДТК със знака на фиг. 16.23а.  

 

а) чешма 

б) извор 

в) кладенец 

г)  каптаж 

д)  фонтан 

Фиг. 16.22 Изобразяване 

водоизточници  на ЕТК 
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Кладенците се изобразяват на СТК и ДТК 

без подразделяне на главни и второстепенни. Ар-

тезиански кладенци се показват със знака на фиг. 

16.23б и се поясняват с надпис “арт. к.”.  

Изворите се изобразяват аналогично, както 

на ЕТК. Каптирани извори се изобразяват чрез зна-

ка за резервоар и се поясняват с надпис. За мине-

рални извори е въведен специален знак, който се 

използва и когато изворът е каптиран и се пояснява 

с надпис „мин.“ (фиг. 16.23г).  

Гейзери и фонтани се изобразяват чрез зна-

ците на  фиг. 16.23д и фиг. 16.23е, като се могат да 

се придружават от пояснителен надпис и надпис за 

наименование, ако има такова. 
 

 

4. Хидротехнически съоръжения 
 В групата на хидротехническите съоръжения се включват: 

 съоръжения за контролиране на водното ниво (шлюзове, язовирни стени, крайб-

режни стени, насипи и др.); 

 напоителни и отводнителни системи (канали, тръбопроводи, водоразпредели-

телни устройства и др.). Каналите и тръбопроводите вече бяха разгледани, затова по-долу ще 

се коментират само водоразпределителните устройства.  

Хидротехническите съоръжения се оформят в черен цвят, но има изключения. 

4.1 Съоръжения за контролиране на водното ниво 

Най-големите хидротехнически съоръжения са язовирните стени. Почти без изключе-

ние, те се изобразяват на топографските карти. Могат да се изпъснат само стени на микроя-

зовири върху дребномащабните карти. 

На топографските планове 

язовирните стени се изобразяват с 

различни знаци, в зависимост от 

материала, от който са изградени 

(фиг.16.24). Границите на язовирна-

та стена се оформят с точкова линия, 

а склона се запълва с различни по 

вид щрихи, в зависимост дали е изг-

раден от бетон или камък (фиг.16.24 

а) или е земно – насипен 

(фиг.16.24б).  

Когато по короната на язови-

ра могат да преминават автомобили, 

знакът се оформя като мост 

(фиг.16.24в). 

На топографските планове не 

е предвидено да е поставят надписи 

по язовирните стени, но при доста-

тъчно място, може да се изобразят 

котите на основата и на короната на 

язовира. 

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 

 

а) чешми  

б) кладенци 

в) извори 

г) оборудвани 
мин. извори 

д) гейзери 

е)фонтани 

Фиг. 16.23  Изобразяване водо-
източници на СТК и ДТК (размерът на 

знаците е преувеличен два пъти) 

 

а) каменна или 
бетонна язовир-
на стена или 
бент; 

б) земен бент; 
земно – насипна 
язовирна стена; 

в) бент или сте-
на с път за пре-
минаване на 
коли 

г) водна кула 

Фиг. 16.24 Изобразяване язовирни стени на ТП 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 16: Изобразяване на хидрографските обекти върху топографските карти         стр. 195 

Напорните и командните кули в язовирните езера се изобразяват чрез знака за водна 

кула и се характеризират с надпис „вод. к.” (фиг. 16.24г). 

 На ЕТК не се прави разлика между язовирни стени и бентове (в инструкциите те се 

споменават като синоними). Разделят се на проходими за автомобили (с път по короната) и 

непроходими. В съответствие с това са въведени два вида условни знаци на картите (фиг. 

16.25). Когато по короната преминава път, стената се оформя като мост (фиг. 16.25а).  

Дължината на щрихите отговаря мащабно на за-

ложението на насипа. От вътрешната страна щрихите се 

изчертават до бреговата линия. Линията на основание се 

оформя с точкова линия, когато е с ширина над 2 mm в 

мащаба на картата. 

Язовирните стени се поясняват с надписи (в черен 

цвят), които на ЕТК имат следния вид: 

бет. 250-8, 

където: бет. е материалът от който е изградена стената; 

  250 е дължината на язовирната стена в метри; 

  8  е ширината на стената при короната в метри. 

 Преливниците на язовирните стени се показват 

на точните си места чрез знака на фиг. 16.27в. 

Командните кули на язовирите се офор-

мят в син цвят, със знака за кула (фиг. 16.25г) 

На СТК и ДТК язовирните стени се изоб-

разяват с подразделяне на: 

  надводни: проходими (фиг. 16.26а) и 

непроходими (фиг. 16.18б) за автомобили)  

  подводни (бентове) (фиг. 16. 26г).  

Ако широчината на стената е достатъчна, 

за да се покаже мащабно, тя се изобразява със 

знака на фиг. 16.26а, като щрихите достигат ди 

линията на основание на язовирната стена. 

По язовирните стени се поставят поясни-

телни надписи за вида и размерите на стените им.  

 По-малките язовири (микроязовирите) се 

изобразяват в зависимост от тяхната площ както 

следва: а) без язовирни стени, като езера, ако са с 

площ до 10 mm2 в мащаба на картата; б) със сте-

ни, като язовири, ако са с площ над 10 mm2 в мащаба 

на картата.  

 На СТК и ДТК водните кули на язовирите се 

изобразяват със знак, аналогичен на показания на 

фиг. 16.25г. 

 4.2 Водоразпределителни устройства 

По течението реките и каналите се изграждат 

водоразпределителни съоръжения, чиято цел е да 

пропускат или спират водата, с цел нейното  разпре-

деляне по поливните съоръжения. На ТП и ЕТК се 

изобразяват всички водоразпределителни съоръже-

ния. На фиг. 16.27 са показани знаците за изобразя-

ване на: а) Праг, изпускател, преливника на ТП; б) 

 

а) язовирна стена, 
проходима за 
транспорт 

б) язовирна стена, 
непроходима за 
транспорт 

в) преливник на 
язовирна стена 

г) командна кула 
на язовир 

Фиг. 16.25 Изобразяване язовири  

на ЕТК 

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 
 

а) проходими 

язовирни стени  

б) непроходими 

язовирни стени 

в)  язовирни 

стени, изобра-

зяващи се в 

мащаба 

г)  подводни 

язовирни стени 

(бентове) 

Фиг. 16.26  Изобразяване язовирни сте-

ни на СТК и ДТК 

 

а) праг, изпускател, 
преливник на ТП 

 

б) шлюз на канал с ши-
рина до 0,5 mm в 
мащаба на картата 

в) шлюз на канал с ши-
рина до 0,5 mm в 
мащаба на картата  

г) савак на канал 

Фиг. 16.27 Изобразяване на прагове,  
шлюзове, саваци (размерът на зна-

ците е преувеличен два пъти) 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 16: Изобразяване на хидрографските обекти върху топографските карти         стр. 196 

Шлюзна канал с ширина до 0,5 mm в мащаба на картата на ЕТК; б) на канал с ширина до 0,5 

mm в мащаба на картата на ЕТК; в) савак на канал на ЕТК.  Водоразпределителните съоръ-

жения на средно мащабните карти, а на ДТК не се изобразяват. 

4.3 Съоръжения укрепване и за корекция на бреговете 

 В редица случаи нормалният ход на водните течения изкуствено се коригира с цел да 

се укрепят бреговете, да преминат водните течения през препятствия или да се защити при-

лежащата територия от разливи.  

На топографските планове съоръженията за укрепване и корекция на бреговете се 

заснемат и нанасят мащабно. Всички съоръжения по бреговете, като подпорни стени, зидове, 

насипи и др. Класифицират се според материала, от който са направени (бетон, камък, дърво 

или земно-насипен укрепен откос) и според стъпката им (наклонени и отвесни). За наклоне-

ните стени са въведени различни знаци, които ясно показват материала от който стената е 

изградена (фиг. 16.28).  Знаците за бетонна (фиг. 16.28 а ляво) и дървена (фиг. 16.28 в) стена 

са сходни, като при бетонните триъгълните фигури са запълнени за по-голяма графична те-

жест. 

 

а) наклонена подпорна стена:  
бетонна (вляво) или каменна (вдясно) 

б) отвесна подпорна стена 

в) наклонена дървена подпорна стена  

г) отвесна дървена подпорна стена  

д) укрепен откос 

е) буна, вълнолом с откос 

ж) буна, вълнолом без откос 

з) дига: немашабно и мащабно  

Фиг. 16.28 Изобразяване съоръжения за укрепване и корекция на бреговете  на ТП 

 Отвесните бетонни и каменни подпорни стени се различават само чрез надписа, който 

се поставя успоредно на съоръжението „бет.” или „кам.” (фиг. 16.28 б), докато за дървените 

е въведен специален знак с по-малка графична тежест (фиг. 16.28 г). 

 Буните представляват стени от различен материал (най-често от бетон или камък), 

който се строят косо по бреговете на реки за корекция на течението им. Аналогични съоръ-

жения се строят напречно на морските брегове с цел тяхната зашита от морските вълни и се 

наричат вълноломи. Изобразяват се чрез знаците на фиг. 16.28 е и ж.   

На ТП се изобразяват само диги, чиято дължина позволява те да се покажат мащабно. 

При широчина над  2 mm линията им на основание се показва с точкова линия. 

На ЕТК крайбрежните стени, изградени от камък или бетон се изобразяват при висо-

чина най-малко 1 метър и дължина над 0.5 mm в мащаба на картата. Знакът за крайбрежна 
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стена  (фиг. 16.29 а) се различава от този за укрепен бряг3 (фиг. 16.29 б) по вида ща щрихите, 

които в първия случай са правоъгълници 0.6 х 0.3 mm, а във втория – триъгълници с основа 

0.6 mm и височина 0.9 mm. 

 На ЕТК се изобразяват диги и буни, чиито 

размери позволяват да се позволяват да се покажат 

мащабно на картата. Височината им се надписва с 

точност до метър. Предвидени са два знака: когато 

короната на съоръжението има широчина над 0.8 

mm в мащаба на картата, се използва знакът на фиг. 

16.29г. По-тесни съоръжения се оформят чрез знака 

на фиг. 16.29в. При ширина на откоса, по-голяма от 

2 mm в мащаба, линията на основание се оформя с 

точкова линия, както е показано на фиг. 16.29г. Ако 

по дигата преминава път, обектът се оформя като 

път по насип. 

  За да се изобразят на СТК и ДТК, 

крайбрежните стени трябва да имат дължи-

на над 3 mm в мащаба на картата. Оформят 

се чрез знаците на фиг. 16.30а. 

Бреговете, укрепени от несвързани 

помежду си елементи, в т.ч. земен или ка-

менен насип, отделни големи камъни или 

бетонни укрепващи елементи и др. се изоб-

разяват в мащаби 1 : 25 000 и 1 : 50 000. 

Изкуствените насипи се показват при висо-

чина над 1 m, а в мащаб 1 : 100 000 - при 

височина над 2 m. На ЕТК се изобразяват 

чрез знака на фиг. 16.29б, а на СТК и ДТК - 

чрез знаците на фиг. 16.30б. 

Вълноломи и буни, изградени по 

водните басейни и водните течения (с широчина над 2 mm) се изобразяват с действителната 

ди дължина чрез  знака на фиг. 16.30в. В мащаби, по-дребни от 1: 25 000 се показват с под-

бор, ако разстоянията между тях са по-малки от 2 mm. Дигите по бреговете се изобразяват 

чрез знака за насип, в зависимост от положението си спрямо хидрографския обект: с насип от 

едната страна фиг. 16.30г или с насип от двете страни фиг. 16.30д. Изобразяват се диги и на-

сипи, които имат височина над 1 m в М 1 : 25 000 и 1 : 50 000 и над 2 m за по-дребните ма-

щаби. В мащаби 1: 500 000 и 1 : 1 000 000 допълнително се поставя условие за да се изобра-

зят дигите и насипите: дължината им да бъде над 5 mm в мащаба. Допуска де да се изобразят 

и по-малки съоръжения, ако тяхното значение изисква това. 

4.4 Други хидротехнически съоръжения  

4.4.1 Водопроводи и подземни канали 

 На топографските планове не се 

изобразяват подземни съоръжения. 

Предвидени са знаци за помпена станция 

и за надземен водопровод (фиг. 16.31). 

Последният се изобразяват чрез линия с 

дебелина 0.4 mm и квадрати (2 x 2 mm) 

през 3 cm. 

                                                 
3 Насип, укрепен с несвързани помежду си каменни или бетонни елементи, 

 

а) крайбрежна стена 

 

б)  укрепен бряг 

 
в) дига, буна 

г)  дига, буна, с ширина, 
изразяваща се в маща-
ба на картата 

Фиг. 16.29 Изобразяване съоръжения 

за укрепване и корекция на бреговете  

на ЕТК 

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 

 

а)  каменни крайб-
режни стени  

б) брегове с укрепе-
ни откоси   

в) вълноломи и буни 

г)  насипи от една-
та страна 
д) насипи и диги 

Фиг. 16.30  Изобразяване на съоръжения ук-
репване и за корекция на бреговете на СТК и 

ДТК 

 

а) помпена станция: вляво за М 
1 : 1000, вдясно за М 1 : 500 

б) надземен водопровод 

Фиг. 16.31  Изобразяване на помпени станции и 
водопроводи на ТП 
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 На ЕТК всички надземни водоп-

роводи се изобразяват чрез знака на фиг. 

16.32. На СТК и ДТК не е предвиден 

специален знак за надземен водопровод, 

затова могат да се използват знаците за 

паропроводи, показани на фиг. 16.32. В такъв случай задължително се поставя надпис, който 

да показва вида на съоръжението. 

На ЕТК подземните водопроводи се изобразяват само чрез техните надземни елемен-

ти - каптажи, шахти, резервоари. Подземни тръбни канали за напояване се нанасят, като се 

свързват с пунктирана линия видимите им надземни части - шахти и хидранти, 

които се заснемат на действителното им положение и се показват чрез знака на 

фиг. 16.33.  

На СТК и ДТК подземни канали се изобразяват чрез знака на фиг. 16.20е. 

4.4.2 Съоръжения за преодоляване на препятствия по каналите 

 На топографските планове и на ЕТК е пред-

видено да се изобразяват следните съоръжения за пре-

одоляване на препятствия  по каналите: 

 Акведукт. Представлява каменен, бетонен 

или стоманобетонен мост по което протича вода (отк-

рито или в тръби) при преминаване над дол, долина, 

път, ж.п. линия и др. На топографските планове акве-

дуктите се изобразяват чрез съоръженията по тях 

(фиг. 16.34 горе). Показват се носещите колони и над-

земния канал. На ЕТК се показва се като мост, обър-

нат по протежение на водното течение. Използват се 

знаците на фиг. 16.35а или фиг. 16.35б, според шири-

ната на съоръжението.  

 Дюкер и сифон. Дюкерът е напорен тръбоп-

ровод за провеждане на водата от канали под естест-

вени или изкуствени препятствия. Сифонът е авто-

матично действащ тръбен преливник за регулиране 

на водното ниво и преминаване на водата под пре-

пятствия, като се използва принципа на скачените 

съдове. Работи на принципа на скачените съдове. На 

ТП такива съоръжения се изобразяват чрез знака на 

фиг. 16.34 долу, а на ЕТК – чрез  знака на фиг. 

16.35в. Оформя се по протежение на съоръжението, 

по което водата преминава. 

На СТК и ДТК се изобразяват само по-

големите акведукти със знак за мостове. Сифоните се изобразяват като водостоци под пъти-

щата, а дюкерите - като подземни канали. 

5. Морски и речен транспорт 
 Обектите от морския и речния транспорт принципно се отнасят към транспортните 

съоръжения. Но тъй като те се изобразяват в или по границите на водни течения и водни 

площи, на топографските карти се изобразяват заедно с хидрографските обекти.  

5.1 Пристанищни съоръжения 

 Пристанищата се полазват на всички топографски карти. Съоръженията се придружа-

ва от пояснителен надпис и наименование, ако има такова.  

          ЕТК          М 1: 25 000  по-дребни мащаби 

Фиг. 16.32  Изобразяване на водопроводи и па-
ропроводи 

  
Фиг. 16.33 

 

а) мост за канал с ши-
рина до 0.5 mm в ма-
щаба на картата 

б)   мост за канал с ши-
рина над 0.5 mm в 
мащаба на картата 

в) дюкер, сифон 

Фиг. 16.35 Изобразяване върху ЕТК 

на  съоръжения за преодоляване на 

препятствия по каналите 

 
Фиг. 16.34 Акведукт и сифон на ТП 
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5.1.1 Пристанищни съоръжения на топографските планове 

На топографските планове не са предвидени специални знаци за изобразяване на 

пристанищните съоръжения. Те се показват по техния контур и при необходимост се поясня-

ват с надписи. Задължително се оформят всички сгради и границите на пристанището. За 

останалите съоръжения се подбират подходящи за изобразяването им знаци. Особено внима-

ние се обръща на изобразяването на инфраструктурата на пристанищата, в т.ч. линиите на 

порталните кранове и транспортните връзки, както и на укрепителните съоръжения. 

5.1.2 Пристанищни съоръжения на едромащабните топографски карти 

На ЕТК се показват всички пристанищни сгради и съоръжения, като те се заснемат и 

изобразяват мащабно или с условен знак, в зависимост от действителните им размери. При 

необходимост, те се допълват с надпис за предназначението на 

съоръженията. Заснемат се и се отразяват на картата всички доко-

ве, пристани, котвени стоянки, кейове, вълноломи, укрепващи 

брегови съоръжения и други подобни. Пристанищните комплекси 

се обособяват, като се изобразява оградата с условен знак, съг-

ласно нейния вид (виж раздела за граници и огради). Ако няма постоянна ограда, границите 

на пристанището се изчертава чрез тънка (0.18 mm) неп-

рекъсната линия в черен цвят.  

Пристанищните стени се оформят чрез знака за 

крайбрежна стена (фиг. 16.29а). Кейове, чиито размери са 

достатъчни големи и са над водата, се изобразяват мащаб-

но. При по-малки размери, се използва знака на фиг. 16.37, 

като размерите на кея се показват съобразно неговата ши-

рочина. Ако широчината на кея е по-малка от 0.8 mm в 

мащаба на картата, тя се преувеличава до този размер. 

Малки пристани, с оборудвани кейове, които не 

могат да се изразят в мащаба на картата се оформят на 

ЕТК чрез знака на фиг. 16.37а и се придружават с поясни-

телен надпис. За котвени стоянки, които нямат кейове, е предвидени знака на фиг. 16.37б, 

който се поставя до бреговата линия вътре в хидрографския обект.  

5.1.3 Пристанищни съоръжения на СТК и ДТК 

На средно мащабните карти и в М 1: 200 000 се изобразяват всички пристанища, 

пристани, кейове. На по-дребномащабните карти се допуска да не се покажат по-малките 

обекти. Пристанища и гари се надписват с пояснителен надпис, а ако имат наименование, то 

се поставя след пояснителния надпис. Пристанищата се изобразяват чрез сградите и съоръ-

женията в тях. Когато пристанището има ня-

колко сгради, изразяващи се в мащаба на кар-

тата, изобразяват се всички, като на по-важните 

може да се постави надпис за предназначението 

им. 

На средно мащабните карти всички по-

големи пристанищни съоръжения (молове4, 

кейове5, вълноломи, докове6 и т.н.) се оформят 

мащабно или с условен знак. 

                                                 
4 Мол (л./фр.) - преградна стена от нахвърляни големи бетонни или каменни блокове, изградена напречно на 

бреговата линия с цел осигуряване на спокойни води в пристанище. 
5 Кей (фр) - пристанищно съоръжение за привързване, товарене, разтоварване и ремонт на кораби и шлепове. 

Биват масивни, пилотни, на колони и др. 
6 Док (англ.) - съоръжение за изваждане на кораб на сухо от водата с цел почистване или ремонт на подводната 

му част. Биват сухи (вкопани в земята) и плаващи (не се изобразяват на т.к.) 

 

а) пристан, неиз-
разяващ се в 
мащаба 

б) котвена сто-
янка без обо-
рудван кей 

Фиг. 16.37 Немащабно изобра-

зяване върху ЕТК на пристани  

(размерът на знаците е преуве-

личен два пъти) 

 
 

Фиг. 16.36 Изобразяване 

на кейове върху ЕТК 

 
Фиг. 16.38 Мол на пристанище Крим 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 16: Изобразяване на хидрографските обекти върху топографските карти         стр. 200 

 Молове (фиг. 16.38), вълноломи и кейове се изобразяват в зависимост от размерите 

си, без поясняване на техния вид. Когато размерите им позволяват, те си изобразяват по точ-

ните си контури или с леко преувеличение (до ¼ от 

размера им), както е показано на фиг. 16.39 б. Из-

ползва се знакът за брегова линия в син цвят. По-

малките молове и кейове се изобразяват с линеен 

знак (фиг. 16.39а), който показва тяхната приблизи-

телна форма. Дебелината на линията отговаря на 

широчината на съоръжението, но не трябва да е по-

тънка от 0.15-0.2 mm в мащаба на картата. 

Вълноломите в зоната на пристанищата се 

изобразяват чрез знака, показан на фиг. 16.30в. 

 За неизразяващи се в мащаба на картата 

обекти са предвидени няколко немащабни знака. 

Пристаните и котвените стоянки, които нямат обо-

рудвани кейове се изобразяват със знака на фиг. 16.40а. Когато пристаните имат сгради, но 

нямат кейове, те се изобразяват със знака на фиг. 16.40б и се надписват “прист.”.  

 Предвидени са знаци за съоръженията, 

които не могат да се изобразят мащабно, но 

имат значение като ориентири. 

За неизразяващите се в мащаба сухи до-

кове  и хелинги7 са въведени специални знаци 

(фиг. 16.41). Знакът за хелинг (фиг. 16.41а) се 

изобразява с отворената си част към бреговата 

линия. Дължината на пунктира съответства на 

тази на релсовия път. Плаващи докове се изоб-

разяват само по специално искане на ТП и ЕТК.  

 На ДТК се изобразяват всички пристанища. В М 1 : 200 000 се използват знаците на 

фиг. 16.40а и фиг.15.39б за пристани и котвени 

стоянки (със и без кейове), а в по-дребните ма-

щаби всички те се изобразяват със знака на 

фиг. 16.40а. Моловете и кейовете с дължина 

под 1 mm в мащаба на картата, в зависимост от 

формата си, се изобразяват чрез един от двата 

знака на фиг. 16.39а. При по-големи размери се 

показва точната форма на съоръженията с 

плътна синя линия, чиято дебелина съответства 

на широчината на съоръжението. 

5.2 Морска и речна сигнализация 

За регулиране на движението в реките и моретата и за предотвратяване на аварии, се 

използва система от ориентири (фарове, светещи буйове, маяци) и  брегови знаци (километ-

рични и знаци от бреговата сигнализация). Когато са на сушата, те се заснемат и изобразяват 

на точното си местоположение, а когато са навътре във водните басейни, се 

вземат от морските карти.  

На топографските планове са предвидени знаци за изобразяване на 

морска и речна сигнализация: фарове (фиг. 16.42а) и указателни табели (фиг. 

16.42б). 

                                                 
7 Хелинг (нем) - наклонена брегова площадка за изваждане от водата и спускане на кораби по релсов път. Из-

ползва се при почистване и ремонт, както и при строеж.  

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 

 

а) неизразяващи 
се в мащаба 
на картата 

б) изразяващи се 

в мащаба на 

картата 

Фиг. 16.39  Изобразяване на молове и 

кейове на СТК и ДТК  (размерът на 

знаците е преувеличен два пъти) 

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 

 

а)  котвена сто-
янка без обо-
рудван кей 

б)  пристан, не-

изразяващ се в 

мащаба 
Фиг. 16.40  Немащабно изобразяване на  

пристани върху СТК и ДТК (размерът на 
знаците е преувеличен два пъти) 

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 

 

а)  сухи докове 
 

б)  хелинги 

Фиг. 16.41   Сухи докове и хелинги, неизра-
зяващи се в мащаба (размерът на знаците 

е преувеличен два пъти) 

 
   а               б 

Фиг. 16.42 
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На ЕТК морските фаровете (фиг. 16.45), включи-

телно фаровете на входовете на пристанищата, се изобра-

зяват чрез знака на фиг. 16.43а. Маяците и други подобни 

съоръжения се заснемат и изобразяват на картите само по 

специална поръчка. Когато те са  на сушата и са разполо-

жени в сграда, постройката се изобразява на картите, без 

да се уточнява нейното предназначение. 

Километричните знаци по плавателните реки (фиг. 

16.44) се изобразяват  знака на фиг. 16.43а, като вдясно се 

поставя надпис показващ километрите от устието на река-

та8. 

Бреговите знаци информират моряците, какви са 

условията на българския бряг за акостиране, престой, маневриране, преминаване, както и 

регулират плавателния път в даден участък. На ЕТК се изобразяват само ако са постоянни и 

имат значение за ориентир чрез знака, показан на фиг. 16.43в.  

 

 На средно мащабите карти се изобразяват онези обекти от морската сигнализация, 

които са с постоянно местоположение и имат значение като ориентири. Чрез  условни знаци 

се изобразяват фарове (фиг. 16.46а) и светлинна сигнализация (фиг. 16.46б), когато са на су-

шата. Постоянните знаци от речната брегова 

сигнализация се изобразяват чрез знака на фиг. 

16.46в. Показват се и някои от закотвените в 

морето знаци - плаващи фарове и светлини 

(фиг. 16.46г), както и светещи буйове.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Нулевият километър е при град Сулина, Румъния, в едноименния Сулински канал, през който реката се влива 

в Черно море.  

 

а) фар 

б) километричен 
знак по река 

в) постоянен знак 
от бреговата сиг-
нализация 

Фиг. 16.43 Речна и морска сиг-

нализация ЕТК  (размерът на 

знаците е преувеличен два пъ-

ти) 

 
 

Фиг. 16.44 Километричен знак 

при с. Станево  
 

Фиг. 16.45 Морски фар при Ахтопол 

М 1: 25 000    по-дребни мащаби 

 

а)  фарове 
 

б)  светлини 

в) знаци от бреговата 

сигнализация 

г) плаващи фарове и 

светлини 

д) светещи буйове 

Фиг. 16.46  Изобразяване на морска сигна-

лизация върху СТК и ДТК (размерът на 

знаците е преувеличен два пъти) 

     М 1: 25 000    по-дребни мащаби 

 

 

Фиг. 16.47  Изобразяване на фери-
ботни линии на СТК и ДТК (разме-
рът на знаците е преувеличен два 

пъти) 
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На дребно мащабните карти с подбор се изобразяват само морските фарове чрез 

знака на фиг. 16.46а. 

На средно и на дребно мащабните карти се изобразяват трасетата на фериботните 

линии (фиг. 16.47). 

 

6. Оформяне на надписите на хидрографските обекти 
 Ако хидрографските обекти имат собствени наименования, те се надписват задължи-

телно на топографските планове и карти в мащаби до 1 : 25 000. В мащаби 1 : 50 000 и 1 : 100 

000 се допуска да се изпуснат надписите на някои по-маловажни обекти, когато изобразява-

нето им би попречило на оформянето на други обекти. На дребно мащабните карти се над-

писват по-важните хидрографски обекти, ако изобразяването им не пречи на останалите 

обекти. 

 При значителна дължина на линейните обекти (реки и канали), техните наименования 

се надписват през 15 - 20 cm. Надписите се разполагат по протежението им, като следват из-

вивките на реките и каналите. Ако широчината на обектите позволява, надписът се поставя 

вътре в тях, а в противен случай се поставя до знака. Избират по-прави участъци от водните 

течения, по-малко натоварени със съдържание. Надписът се поставя така, че началото му да е 

по-близко до устието, отколкото неговия край. 

 На реките и ручеите не се поставят надписи за указване на техния вид. Плавателните 

реки се надписват с главни букви, а неплавателните – с редовни. Останалите обекти се над-

писват заедно с пояснения вида им, например, “ез. Сребърна”, “о. Болшевик”. Поясненията се 

изписват с редовни букви. Обикновено те са в съкратен вид. Изцяло се изписват поясненията 

за големи по площ или по дължина обекти, например: “Бургаски залив”, “проток Гибрал-

тар”, “Варненско езеро”. Изцяло се изписват и пояснителни надписи, за които в таблиците с 

условни знаци не се предвидени съкратени форми. 
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Тема 17 

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВЪРХУ 

ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ 

1. Видове  населени места 
Съгласно Закон за административно-териториалното устройство на Република 

България, страната е разделена на следните административно-териториални единици: облас-

ти, общини, кметства и райони. В техните граници са обособени териториални единици: на-

селени места и селищни образувания.  

Населено място е исторически и функционално обособена територия, определена с 

наличието на постоянно живеещо население, строителни граници или землищни и строител-

ни граници и необходимата социална и инженерна инфраструктура. Населените места се де-

лят на градове и села. Градовете са населени места с изградена социална и техническа инф-

раструктура и население над 3500 души (за курортни населени места – над 100 души). Ми-

нистерският съвет взема решения за преобразуване на села в градове. Населени места се съз-

дават с решение на Министерския съвет, по искане на 25% от избирателите или от кмета на 

общината. Наименованията им се определят с указ на Президента на Р. България. 

Селищно образувание е територия извън строителните граници на населените места, 

устроена за осъществяване на специфични функции, която е определена със строителни гра-

ници, но няма постоянно живеещо население. Може да бъде: курортно (вилна зона, ваканци-

онно селище или курортен комплекс) и промишлено (железопътна гара или спирка, рибарс-

ко селище; минно селище; язовир; ВЕЦ). Селищните образувания с местно значение се създа-

ват по решение на общинския съвет, а тези с национално – на Министерския съвет. 

По-долу в текста, за краткост, всички селища ще бъдат наричани населени места. Те 

имат три главни атрибута: територия, граници и наименование.  

Върху топографските карти се изобразяват всички населени места. Съществуват го-

леми разлики при изобразяване на населените места на топографските карти в различните 

мащаби. Затова поотделно ще се разгледа оформянето на населените пунктове на ТП, ЕТК, 

СТК и ДТК. 

2. Изобразяване на населените места на ТП 
При заснемане на населени места и при изобразяването им върху топографски плано-

ве, най-голямо внимание се обръща на сградите и на границите на кварталите. Наименовани-

ята на населеното място се записва вдясно над северната рамка листа. 

2.1 Изобразяване на сгради на топографските планове 

Сградите се заснемат по контура им, който граници с прилежащия терен. Очертават се 

на картите с линия с дебелина 0.12 mm.  

Вътре в площта им се поставят надписи за етажност, конструкция и предназначе-

ние. Надписите са с височина 2 mm, наклонен Arial Narrow. 

Етажите се броят от нивото на улицата нагоре. Сутеренните етажи се броят само кога-

то се издигат над нивото на улицата 1.5 m. Подпокривните нива се броят, ако имат прозорци 

на фасадата. Броя на етажите се записва с арабска цифра. 

По конструкция, сградите се делят според вида на носещите елементи: 

▪ Мсб масивна стоманобетонна – с носещи елементи и под от стоманобетон;  

▪ М масивна – сгради с външни и вътрешни носещи стени от каменна зидария над 45 

cm или  тухлена зидария над 25 cm;  
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▪ пМ полумасивна – сгради само с външни носещи стени от каменна зидария над 45 

cm или  тухлена зидария над 25 cm и вътрешни стени с дървен скелет;  

▪ П паянтова, дървена, кирпичена – при сгради с дървен носещ скелет и стени от кир-

пич или дървени летви с пълнеж от кал.  

▪ См смесена конструкция – когато отделни части от сградата са с различна конструк-

ция. 

Според предназначението си, сградите се разделят на жилищни (Ж) и стопански (С). 

При смесено предназначение, се означава преобладаващото. 

 Фиг. 17.1 Примери за изобразяване на сгради на ТП в М 1 : 1000 

Примери за обозначаване на постройки: 8МсбЖ – осеметажна 

жилищна сграда със стоманобетонна конструкция; 2пМС – двуетажна 

полумасивна стопанска постройка; ПЖ – едноетажна паянтова жилищ-

на сграда. На фиг. 17.1 е показан част от картен лист, на който се виж-

да начина, по който се изобразяват сгради на ТП.  

Отделно от посочените по-горе надписи, административните 

сгради (училища, кметства, болници и др.) се обозначават с поясните-

лен надпис. Височината на надписа е от 1.5 до 2 mm в зависимост от 

размера на сградата, наклонен Times New Roman. Надписите се поста-

вят вътре в сградите, но при липса на място се допуска да се поставят 

до нея или да се изпуснат. 

Сградите в строеж се изобразяват по контура си с пунктир и с 

пояснителен надпис „стр.” (фиг. 17.2 горе). Показват се само строежи на масивни  и стома-

нобетонни сгради, на които са изградени основите. По 

аналогичен начин се показват разрушените сгради, които 

се поясняват с надпис „разв.” (фиг. 17.2 долу). Ако разва-

лината има историческа стойност или е архитектурен па-

метник или паметник на културата, пояснителният надпис 

може да укаже вида или наименованието им. 

Специално внимание се обръща на входовете на 

сградите и стълбищата по тях. Предвидени са различни 

знаци, според това дали стълбищата са за изкачване към 

входа или за слизане (за подземни помещения); дали са 

 
Фиг. 17.2 Строежи 
и развалини на ТП 

изкачващи 

стълбища 

 

слизащи 

стълбища 
 

 а) открити   б) закрити 

Фиг. 17.3 Изобразяване на стъл-

бища на ТП 
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открити или са закрити (фиг. 17.3). При откритите стълбища, не се показва реалният брой на 

стъпалата, а на точките си места се изобразяват първото и последното стъпало; между тях се 

изчертават линии през 0.5 mm. Площадките пред входовете се поясняват с надпис „ПЛ” в 

мащаби по-едри от 1 : 1000. 

На топографските планове се показват и издатини 

по сградите и проходи между тях. Предвидени са отделни 

знаци за балкони на стълбове (фиг. 17.4а) и за тераси с ви-

сочина над 1.20 m над околния терен (фиг. 17.4б). Балкони, 

които нямат допълнителни опори на земята, както и тераси 

с по-малка височина не се изобразяват. 

Проходите между сгради и въздушните проходи 

(мостове) се изобразяват по сходен начин: сградите се изобразяват по периметъра си, а прос-

транството между тях (за мостове) или вътре в 

контура им (за проходи) се изобразява с пунктир. 

За да се различават двата обекта, се поставят диа-

гонали, които за мостовете са оформени с непре-

късната линия (фиг. 17.5 дясно), а при проходите 

– с пунктир, като центъра на фигурата се обозна-

чава с точка (фиг. 17.5 ляво). 

2.2 Изобразяване на специфични видове сгради 

Под специфични видове сгради се имат предвид такива постройки, които поради сво-

ето предназначение, форма или конструкция се отличават от обичайните сгради с жилищни 

или стопански функции. 

Навесите (постройки, на които липсва поне една стена) се изобразяват в зависимост 

от броя на липсващите стени: плътните стени се оформят с 

непрекъсната линия, а липсващите – с пунктир. На фиг. 

17.6 са показани два примера за изобразяване на навеси: а) 

с липсващи всички стени и б) с липсваща само една стена. 

Необходимо е да се обърне внимание на сходното изобра-

зяване на тераси (фиг. 17.4б) и на навеси с три стени (фиг. 

17.6б) – различават се само по пунктира, с който е показа-

на липсващата стена. 

Сградите с религиозно предназначение се изобразяват с особено внимание върху то-

пографските планове, защото поради особената си функция те не трябва да бъдат засягани 

при мероприятия по строителство на съоръжения и благоустрояване.  Предвидени са няколко 

знака за религиозни сгради, според вида на вероизповеданието (фиг. 17.7). При знаците за 

църква, джамия и синагога задължително се поставят отличаващите ги знаци, а надписът за 

вида на конструкцията се поставя ако размерът на сградата позволява. При възможност се 

надписва и наименованието на обекта. Други религиозни сгради, за които не са предвидени 

знаци, се изобразяват по контура си и в тях или до тях се поставя пояснителен надпис, както 

това е направено при параклис и теке на фиг. 17.7 б и д.  

 
                а) църква           б) параклис                      в) джамия        г) синагога     д) теке 

Фиг. 17.7 Изобразяване на религиозни сгради на ТП 

 
а) балкон              б) тераса 

Фиг. 17.4 Изобразяване на тера-

си и балкони на ТП 

 
а) проход под здание б) въздушен проход 

Фиг. 17.5 Изобразяване на проходи 

 
а                            б 

Фиг. 17.6  
Изобразяване на навеси 
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Манастирите се изобразяват чрез сградите в тях (църква, жилищни и стопански сгра-

ди), като границите му се оформят чрез знак за ограда. Вътре в контура се надписва името на 

манастира. 

Съоръженията с вид на кула (камбанария, 

минаре, часовникова или противопожарна кула се 

изобразяват чрез немащабен знак, в зависимост от 

конструкцията си (фиг. 17.8): а) масивна; б) паянто-

ва. За мащаб 1 : 1000 и за останалите мащаби, в кои-

то се изработват ТП са предвидени различни знаци. 

При по-голяма основа на съоръжението, която може 

да се изобрази мащабно, тя се заснема и оформя на 

плана с непрекъсната линия, а вътре в нея се поставя немащабния знак (центърът на кръга 

съвпада с геометричния център на кулата). При наличие на място, се поставя пояснителен 

надпис за функцията на кулата, например, „часов.”, 

„минаре” и др.  

Спирки на градския транспорт се изобра-

зяват в зависимост от конструкцията си (фиг. 17.9): 

а) спирки с масивна основа и б) спирки на колони 

(метална конструкция). Чрез знака на фиг. 17.9б 

могат да се изобразяват и козирките на бензинос-

танциите и пред големи обществени сгради. 

2.3 Изобразяване на други обекти в населените места 

2.3.1 Улици, квартали и паркове 

Границите на кварталите се изобразяват чрез знаците за различните видове огради по 

тях. При липса на ограда, се оформят с непрекъсната линия с дебелина 0.12 mm, ако не съв-

падат с други обекти, като огради, сгради и паркове.  

Улиците се изобразяват чрез раз-

положените по тях обекти: тротоари, дър-

вета, шахти, улични стълбове и др. Пос-

тавят се два надписа: за вида на настилка-

та и за наименованието на улицата. Пос-

ледният се надписва по оста на улицата, 

така че да се чете от юг и от изток. Изпол-

зва се шрифт Times New Roman, накло-

нен, с височина 1.5 до 2 mm, в зависимост 

от големината и значението на улиците. 

Допуска се между буквите на надписа да 

се остави разредка, за да не се припокри-

ват те със знаци и други надписи. 

Надписите за вида на настилката се 

оформят в височина 2 mm, шрифт Arial 

Narrow. Изписва се само първата буква: 

„А” за асфалтова настилка, „П” за паваж; 

„Б” за бетонна настилка и т.н. При по-

тесни улици надписите се ориентират по 

протежение на оста на улицата, а при по-

широки – на север. Мястото, в което се сменя вида на настилката се показва с точкова линия, 

а близко до него се поставят надписи, както е показано в долния ляв ъгъл на фиг. 17.10. 

Тротоарите се оформят с непрекъсната черна линия с дебелина 0.12 mm.  

 

а) масивна 

 

б) паянтова 

в М 1 : 1000   в М 1 : 500 

Фиг. 17.8 Изобразяване на кули на ТП 

 
а                        б 

Фиг. 17.9 Изобразяване на спирки 

 
Фиг. 17.10 Пример за оформяне на улици на ТП 
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Границите на парковете и на алеите в тях се 

изобразяват чрез пунктир с дебелина 0.12 mm (3 mm 

дължина на плътните елементи и 1 mm разстояние 

между тях). Вътре в контура се поставят знаци за 

паркова растителност ( ). При наличие на отделни 

дървета в парка, се поставят знаци ( ), които по мес-

тоположение съответстват на това на дърветата. Час-

тите от паркове, които са заети предимно от висо-

костеблена растителност се изобразяват като гора. 

Малките градинки между блоковете в гра-

довете се оформят аналогично на парковете.    

В кварталите с индивидуално застрояване се 

показват границите на парцелите със съответните 

знаци за огради. Ако липсва ограда, но може да се 

определи границата на имота се поставя непрекъсната линия с дебелина 0.12 mm. Вътре в 

дворовете се изобразяват кладенци, бетонни алеи и площадки; тераси и шахти. При наличие 

на овощни дървета се поставя единичен знак или група знаци за овощна градина в площта на 

двора, без да се съблюдава местоположението на дърветата. 

Гробищата се изобразяват на топографските планове, 

като се оформя контура на гробищния парк, според вида на ог-

радата и в него се поставя специален знак, според вида на гро-

бищата (фиг. 17.12): а) християнски или б) не християнски. Ако 

гробището няма ограда, контурът му се оформя чрез непрекъс-

ната линия с дебелина 0.12 mm. 

2.3.2 Малки обекти от градския ландшафт 

В знаковата система на топографските карти са предвидени знаци за изобразяване на 

обекти от инженерната инфраструктура. Те се изобразяват с максимална подробност, защото 

ТП се използват предимно при инвестиционното проек-

тиране. 

Електрическите стълбове с лампи се изобразяват 

с различни знаци в М 1 : 1000 и на останалите планове 

(фиг. 17.13). Предвидени са по два знака, според външния 

вид на лампите. 

Трансформаторните постове се изобразяват с различни знаци, в зависимост от това 

дали са разположени в отделна сграда (кутия) или са върху стълбове над земята. В първия 

случай се съоръжението се заснема по контура, 

стъпил на земята и в него се поставя специален 

знак  (фиг. 17.14а). За изобразяване на трансфор-

матори на стълбове са предвидени различни зна-

ци: за М 1 : 1000 (фиг. 17.14 б и в) и за останалите 

мащаби (фиг. 17.14 б, г и д); за разположени на 

един стълб (фиг. 17.14 в и д) и на два стълба (фиг. 17.14 б и г). Стрелките, излизащи от зна-

ците показват направлението на електропроводите. За увеличаване на графичната тежест на 

знаците за трафопостове, на стълбове се поставя пояснителен надпис „тр.”. 

На топографските планове не се изобразяват подземните 

проводи. Изобразяват се надземните съоръжения по тях: 

Водосточните решетки на канализацията и шахтите  се 

изобразяват в зависимост от формата си (фиг. 17.15). Шахтите 

задължително се поясняват с надпис „ш.”, защото знакът (квадрат или окръжност)  наподо-

бява други знаци. Знаците на фиг. 17.15б се използват за изобразяване на всички видове 

 
Фиг. 17.11 Пример за изобразяване на 

парк върху топографските планове 

 
а                    б 

Фиг. 17.12 Гробища 

 
   М 1 : 1000               М 1 : 500 

Фиг. 17.13 Улични лампи 

 
   а        б             в              г               д 

Фиг. 17.14 Трансформаторни постове 

 
а) решетка       б) шахта 

Фиг. 17.15 
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шахти, с изключение на шахтите по комуникационни линии, за които е 

предвиден специфичен знак (фиг.17.16а). 

За изобразяване на разпределителни телефонни шкафове 

(фиг.17.16б) и противопожарни кранове (фиг.17.16в) са предвидени 

специфични знаци. 

На уличните кръстовища се изобразяват на точните си места 

светофарите (фиг.17.17а) и будките за контролиране на движението 

(фиг.17.17б). Предвидени са различни знаци за М 1 : 1000 

(фиг.17.17горе) и за останалите мащаби, в които се изработват топог-

рафски планове (фиг.17.17долу). 
 

3. Изобразяване на населените места на ЕТК 
 При изобразяване на населените места върху ЕТК, най-голямо внимание се отделя на: 

 точно изобразяване на местоположението и вида на сградите; 

 ясно предаване границите на кварталите; 

 изобразяване местоположението и предназначението на озеленените площи и пло-

щите за спорт; 

 точно изобразяване на важни елементи на градския пейзаж, като паметници скулп-

турни фигури, съоръжения и др. 

На ЕТК не се изобразяват военните съоръжения и комуникации. 

Не са предвидени специални знаци за изобразяване на населените места. Те се офор-

мят чрез сградите, улиците, кварталите и парковете в тях. Върху ЕТК се надписват наимено-

ванията на всички населени места. Големината и шрифта на надписа се определя според 

вида на селището (град, село, селищно образувание, квартал) и броя на жителите в него. 

Всички надписи на населени места се оформят в черен цвят. Те се поставят вдясно от знаци-

те, оформящи селището, без разредка. Броят на населението на всяко населено място се оп-

ределя според данните на Националния статистически институт от последното преброяване.  

Според броя на населението в градовете надписите за наименованията им се разделят 

на 7 групи (Фиг. 17.1). Използват се само главни букви, без разредка. Градовете с над 100 000 

жители се надписват със шрифт Times New Roman Bold, по-малките – с Arial Narrow Bold. 

 
 а           б         в 

Фиг.  17.16 

 

М 1 : 1000 

М 1 : 500 

а         б 

Фиг. 17.17 

  

 

а) град с население над 1 000 000 жители (h=8 mm) 

 

б) град с население от 500 000 до 1 000 000 жители (h=6 mm) 
 

в) град с население от 100 000 до 500 000 жители (h=5 mm) 

г) град с население от 50 000 до 100 000 жители (h=4.5 mm) 

д) град с население от 10 000 до 50 000 жители (h=4 mm) 

е) град с население от 2 000 до 10 000 жители (h=3.5 mm) 

ж) град с население до 2 000 жители (h=3 mm) 

Фиг. 17.18  Надписи за наименованията на градове върху ЕТК 
(с h е означена височината на буквите в надписа) 
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Селищните образувания са територии извън строителните граници на населените 

места, устроени за осъществяване на специфични функции, които са определени със строи-

телни граници, но нямат постоянно живе-

ещо население. Те биват: курортни (вил-

на зона, ваканционно селище или курор-

тен комплекс) и промишлени (железо-

пътна гара или спирка, рибарско селище; 

минно селище; язовир; ВЕЦ). Надписват 

се с шрифт Arial Narrow Italic, като над-

писът за наименованието им задължител-

но се комбинира пояснителен надпис за 

вида на селищното образувание. При необходимост, пояснителният надпис може да се из-

пише със съкращение. 

Големината на надписа се подбира според значимостта, размера на обекта и местопо-

ложението му сред останалите обекти (фиг. 17.19).  

Кварталите на градовете се надписват на 

свободно място в рамките на самия квартал или вдяс-

но от него. Надписите се оформят с шрифт Arial 

Narrow и съдържат пояснителен надпис: „ж. к.“ (жи-

лищен квартал) или „кв.“ (квартал) оформен с редовни 

букви, следван от наименованието на квартала, с 

главни букви. Размерът на буквите в надписа се опре-

деля според големината на квартала, но не трябва да 

бъде по-голям от надписа на самото населено място. 

Могат да се използват четири размера, показани на 

фиг. 17.20. 

Селата се надписват на ЕТК с редовни букви. Размерът на надписа зависи от големи-

ната на селището (Фиг. 17.21), шрифтът е Arial Narrow.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В редица случаи, обособени части на населените места са разположени отделно от са-

мото селище. Такива са селата, присъединени към съседни градове, ж.п.гари, разположени 

до населените места, отделно разположени квартали; селища с разпръснато застрояване. На 

тези части на селищата се поставят надписи за при-

надлежност към населено място. Ако те са части от 

градове, надписите им се оформят с главни букви и 

височина 2.5 mm, а за  части на села – с редовни букви 

– височина 2 mm (фиг. 17.22). 

 

  

h=4 mm 

h=3 mm 

h=2 mm 

Фиг. 17.19  Размери на надписите на се-
лищните образувания на ЕТК 

(h – височина на буквите) 

  

h=6 mm 

h=5 mm 

h=4 mm 

h=3 mm 

Фиг. 17.20  Размери на надписите 
на кварталите на градовете на 

ЕТК 
(h – височина на буквите) 

  

а) село с население над 5 000 жители (h=4.5 mm) 

б) село с население от 2 000 до 5 000 жители (h=4 mm) 

в) село с население от 500 до 2 000 жители (h=3.5 mm) 

г) село с население до 500 жители (h=3 mm) 

д) махала (h=2.5 mm) 

Фиг. 17.21  Размери на надписите за наименования на селата върху ЕТК 
(h – височина на буквите) 

  

а) към град (h=2.5 mm) 

б) към село (h=2 mm) 

Фиг. 17.22  Надпис за принадлеж-

ност към населено място 

(h – височина на буквите) 
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3.1 Квартали, улици, алеи и площади в населените места 

Кварталите в населените места или неговите самостоятелно обособени части се офор-

мят чрез знак за квартална линия: непрекъсната линия в черен цвят с дебелина 0.18 mm. 

Когато по границата на квартала минава улица или алея, тя не се изобразява, а улицата или 

алеята служат за кварталната граница. По същия начин се постъпва и в случаите, когато раз-

стоянието между тези обекти е по-малко 1 mm в мащаба на картата. Когато границата на 

квартал съвпада с други линейни обекти (пътища, ж.п. линии, масивни огради, реки и други), 

тя също не се изобразява. 

Трайни насаждения и културни видове в населените места се показват мащабно по 

контура си, само ако площта им в мащаба на картата е по-голяма от 25 mm2. Отделни дърве-

та вътре в кварталите се изобразяват само ако са по-характерни. Когато във вътрешността на  

квартала има няколко дървета, се поставят един или два знака за отделно дърво, без значение 

за ориентир, които не съответстват на мястото на кое да е дърво, а само показват наличието 

им. 

Когато границите на кварталите са материализирани с огради, се използват съответ-

ните знаци за ограда. На ЕТК огради по кварталните линии се изчертават само, ако имат 

дължина над 1 cm в мащаба на картата. Границите и оградите между отделните дворове не се 

изобразяват. 

 Улиците и алеите1 в населените места се изобразяват чрез знаците, показани на фиг. 

17.23, в черен цвят. Ако те са непроходими за автомобили (по тях физически не могат да се 

движат коли заради стълби, стени или други заграждания), те се оформят със знака на фиг. 

17.23б. Когато по улиците и алеите могат да се движат ав-

томобили (дори да са забранени за движение), те се показ-

ват чрез знака на фиг. 17.23а.  

Ако ширината улиците и алеите е над 0.8 mm в ма-

щаба на картата, те се показват в реалните си размери. Ко-

гато са по-тесни, широчината им се преувеличава до 0.8 

mm. При пресичане на улици, контурите им се прекъсват. 

Ако между платната на улиците има  разделителна ивица, тя се изобразява мащабно, с две 

линии, при ширина над 0.5 mm в мащаба на картата. По-тясна разделителна ивица се изобра-

зява с единична линия с дебелина 0.18 mm. 

Алеите за велосипедисти в и извън населените места се изобразяват като алея, непро-

ходима за автомобили (чрез знака на фиг. 17.23б), само ако са специално обособени като та-

кива чрез разделителна ивица. По протежение на знака се разполага пояснителен надпис „ве-

лоалея“ (може да се съкрати до „вело.“). Очертаните с боя върху улици, тротоари и площади 

велоалеи не се показват.  

За изобразяване на площади няма предвиден знак. Те се оформят като свободно прос-

транство, заключено между прилежащите улици, алеи и квартални линии. Когато се налага, 

площта им се затваря чрез знака за квартална линия. При наличие на място, се надписват 

наименованията на площадите.  

3.2 Постройки в населените места 

На ЕТК се изобразяват всички сгради. В населените места, при множество ситуаци-

онни обекти около тях, се допуска да не се изобразяват незначителни сгради, ако площта им 

е по-малка от 40 m2. На ЕТК се изобразяват всички постройки със специално предназначение 

(трансформатори, водонапорни кули и др.), както и единични постройки в незастроени тере-

ни или извън населените места, независимо от техния размер. 

                                                 
1 Алеите са улици, които не отговарят на техническите изисквания за ширината на уличните платна и тротоари-

те или се намират в частни имоти.  

  

а) улица, алея 

б) улица, алея, не-

проходима за коли 

Фиг. 17.23  Изобразяване 
на улици и алеи на ЕТК 
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Постройките с важно обществено значение се поясняват с надпис, например, “у-ще”, 

“кметство”, “болница”. Сгради, чиито размери са значително по-големи от околните, се 

изобразяват със знака за изпъкваща сграда (фиг. 17.24а). При наличие на наименование, то 

се надписва. Ако изпъкваща сградата има обществено значение, двата надписа се комбини-

рат, например, „болница Св. Анна“.  

 Характерни, самостоятелни сгради извън населени места при възможност се поясня-

ват с надпис за тяхното предназначение: „почивен дом“, „кантон“, „кош.“, „пч.“ и др. На ар-

хеологически и исторически сгради (дори и когато са в развалини) се надписва наименовани-

ето, ако има такова. 

Когато площта на сградата е над 1 mm2 в мащаба на 

картата, тя се изобразява мащабно, с реалните си размери. 

Контурът на знака съответства на онази част на сградите, 

която непосредствено е стъпила на земята. За сградите, които 

не могат да се изобразят мащабно (с площ под 1 mm2) е въве-

ден немащабен знак (правоъгълник с размери 0.9 х 0.6 mm), 

центърът на който съвпада с геометричния център на изобра-

зяваната сграда (фиг. 17.24б). Знакът се ориентира на север 

(както е показан в таблата с условни знаци). Когато сградата 

граничи с линеен обект (улица, алея, път, квартална граница 

и др., нейният знак се ориентира спрямо линейния обект.  

 Сградите се разделят на масивни и немасивни. Като 

масивни се изобразяват онези постройки, които имат железо-

бетонна, каменна или тухлена носеща конструкция, чрез зна-

ците на фиг. 17.24б (запълват се в черен цвят). Останалите 

сгради (с дървена, метална конструкция, гредоред) се изобра-

зяват чрез знаците на фиг. 17.24в (с черен контур и сив фон). 

Ако две или повече постройки с еднаква конструкция са до-

лепени една до друга, не се изобразяват границите между 

тях, дори да има разлика в броя на етажите им. 

Контурът на сгради, които не функционират, се офор-

мя с пунктирана линия. За постройки в строеж (фиг. 17.25а) 

се считат сгради, на които е завършен нулев цикъл и първата 

плоча над земята. Ако стените и покривът на сградата са изг-

радени, макар тя да е недовършена, постройката се счита за действаща. Ако покривът на 

сграда или нейната конструкция са повредени, тя се счита за развалина и се изобразява чрез 

знака на фиг. 17.25б. 

 Специален знак е предвиден за навеси и козирки (фиг. 17.25в). Те се изобразяват, 

ако имат площ над 4 mm2 в мащаба на картата. 

За постройки с религиозно значение са въведени специ-

ални знаци. Църквите се оформят чрез знаците на фиг. 17.26а. 

При мащабно изобразяване, средата на кръста трябва да посочва 

мястото на главни купол на църквата. За параклиси (малък 

християнски храм, в който не се извършват редовни служби) е 

предвиден само немащабен знак (фиг. 17.26б), центърът на ос-

новата на който трябва да съвпада с геометричният център на 

сградата. Джамиите се изобразяват чрез знаците фиг. 17.26в. 

Средата на вътрешния полукръг от полумесеца на джамиите се 

оформя така, че съвпада с най-високата точка на сградата. Кога-

то кръстът или върхът на минарето са опорни точки, изображе-

нията им се изместват, за да се изобрази опорната точка на точ-

ното си място. 

  

а) изпъкваща 

сграда 

 

б) масивна 

сграда 

 

в) немасивна 

сграда 

 нема-   мащабно 
щабно 

Фиг. 17.24  Изобразяване на 
действащи сгради на ЕТК 

(размерът на знаците е преу-
величен два пъти) 

  

а) сграда в строеж 

 

б) разрушена сграда 

 

в) навес, козирка 

Фиг. 17.25  Други постройки 
на ЕТК (размерът на знаците 

е преувеличен два пъти) 

  

а) църква 

б) параклис 

в) джамия 

нема-  мащабно 
щабно 

Фиг. 17.26  Изобразяване 
на религиозни сгради на 

ЕТК (размерът на знаците 
е преувеличен два пъти) 
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За останалите сгради с религиозно значение, например синагоги, няма предвиден 

знак. Те се изобразяват със знаците за сгради (фиг. 17.24) и се придружават с надпис, пояс-

няващ предназначението им.  

3.3 Изобразяване на паркове 

 На ЕТК парковете и зелените площи в населените места се изобразяват, ако имат 

площ над  8 mm2. Те  се оформят чрез алеите и зелените площи в тях.  

 

Декоративната растителност в парковете се показва чрез специален знак (фиг. 17.27). 

Ако преобладава тревистата растителност, площта на парка не се запълва с фон. При преоб-

ладаваща храстовидна растителност, площта на парка се запълва със светлозелен фон, а ако 

над 50% от растителността е дървовидна  - с тъмнозелен фон.  

Ако паркът е с естествена растителност, тя се изобразява чрез съответните знаци. 

Изображението се допълва със знаци за отделни дървета и храсти или ивици от тях. 

Сградите в парковете се изобразяват съгласно правилата за  постройки в незастроени 

терени. 

 На ЕТК се изобразяват всички гробищни паркове, неза-

висимо от техния размер (фиг. 17.28). Ако  площта им е над 8 

mm2, те се изобразяват мащабно, в точните си граници. Ако имат 

огради и алеи, те се оформят чрез съответните знаци. Видът на 

растителността в тях не се показва. По-малките гробищни парко-

ве се изобразяват с немащабен знак, който се ориентира на север. 

Ако паркът е прилежащ на път, река или друг линеен обект, се 

допуска немащабният знак да се ориентира по направление на 

линейния обект. 

3.4 Съоръжения и специфични обекти в населените места  

Съоръженията с вид на кула (отделно разположени камбанарии, минарета, часовни-

кови кули; водонапорни кули и т.н.) се изобразяват с голяма подробност, защото са харак-

терни и имат значение за ориентир. Те обикновено имат малка площ на основата и голяма 

височина, поради което за изобразяването им са предвидени само немащабни знаци: на фиг. 

17.29а за масивни кули и на фиг. 17.29б за немасивни кули. Ако кулите имат наименование 

или специфично предназначение те се поясняват с надпис. 

Метеорологичните площадки представляват оградени, открити, затревени площи, в 

които на височина 2 метра е поставена дървена клетка с инструменти за отчитане на темпе-

ратура, влажност, налягане и други параметри. Изобразяват се, като се оформи оградата, чрез 

съответния знак, в средата на площадката се поставя знакът, показан на фиг. 17.29, а при по-

голяма площ се показва и видът на растителността. 

Входовете на подземни помещения (вкл. подземни гаражи) се показват чрез знака на 

фиг. 17.29г. При необходимост, знакът се ориентира спрямо сградата, до която се поставя. 

 
 

            тревиста                         храстовидна                      високостеблена 

Фиг. 17.27  Изобразяване растителността в парковете на ЕТК 

 нема-           мащабно 
щабно 
Фиг. 17.28  Изобразяване 
гробищни паркове на ЕТК 
(размерът на знаците е 
преувеличен два пъти) 
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Отделен гроб, оброчище, местен предмет с религиозно значение2 се показва на 

ЕТК ако има обществено значение. Показва се чрез знака на фиг. 17.29д, който се ориентира 

винаги на север. 

Паметници или скулптурни фигури се изобразяват когато са характерни, чрез зна-

ка, показан на фиг. 17.29е. Ако фундаментът им е може да се изобрази мащабно, той се 

оформя по контура си с черна линия с дебелина 0.18 mm, а паметникът или скулптурната 

фигура се центрират на точното си място. Когато са по-важни, такива обекти се надписват: 

“Руски паметник”, “Бр. могила”. 

Колони, които имат маркировъчно или ориентировъчно значение се оформят ако са 

от бетон, камък или метал и имат височина над 1 m, чрез знака на фиг. 17.29ж.  

Минерални бани. Изобразяват се мащабно постройките и се поставя надпис “мин”. 

Когато изворът е вътре в сградата, знакът му се поставя върху този на сградата. Ако сградата 

е малка, за да побере знака на извора, тя не се изобразява. 

4. Изобразяване на населени места на СТК и ДТК 
Върху средно мащабните топографски карти се изобразяват всички населени места, 

като основно внимание се обръща на:  

 правилно предаване разположението на застроените територии върху местността с 

отразяване на техния тип (град, село, селищно образувание, квартал) и административното 

им значение; 

 нагледно изобразяване структурата на застроените територии (характера на плани-

ровката и застрояването им), ясно отделяне на главните и второстепенни улици, а така също 

и сградите, съоръженията и пресечките, които са ориентири; 

 подробно изобразяване на подходите към застроените територии, естествените гра-

ници вътре в застроените територии и в техните покрайнини, показване на зелените площи в 

застроените територии. 

 

                                                 
2 Място, където някога е имало църка или където се извършват някакви религиозни обреди. 

 

 
                                а            б              в               г              д              е             ж 

Фиг. 17.29  Изобразяване специфични обекти в населените места 

(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 

 
 

Фиг. 17.30 Изобразяване на населено място в М 1 : 25 000 
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Изобразяването на компактните застроени територии се извършва в следната после-

дователност: 

 на действителните им места, се нанасят обектите, които имат значение на ориентири 

(промишлени обекти, съоръжения във вид на кули, църкви, джамии, паметници, също така 

реки и участъци от железни пътища, които преминават през застроената територия). Тяхното 

изобразяване е подчинено на общото правило за ориентирите - добре да се виждат и бързо да 

се определят техните местоположения. По тяхното разположение се определят положението 

на останалите обекти; 

 показват се главните и второстепенни улици, а след това и останалите места за пре-

минаване и улици без изход, които показват системата на планировка; 

 изобразява се вътрешната структура на кварталите. Постройките намиращи се в ъг-

лите на кварталите се показват задължително, а с всички останали се изразява характера на 

застрояването; 

 изобразява се външното очертаване на застроената територия. 

4.1 Класификация на селищата върху средно мащабните карти 

 В зависимост от структурата на населените места, върху картите се разграничават 

едните категории (типове):  

 градове; 

 села; 

 вилни зони; 

 селищни образувания от национално значение (курортни комплекси и ваканционни 

селища); 

 селищни образувания с местно значение, (минерални бани и вилни зони); 

 махали; 

 голф комплекси. 

Категорията на застроените територии в зависимост от техните жители се изобразява 

чрез съответния шрифт, който се използва за надписване на собствените им наименования. 

В зависимост от структурата им, застроените територии се подразделя на: 

 застроени територии с квартално и редово застрояване; 

 застроени територии с безсистемно застрояване; 

 застроени територии с разпръснато застрояване (разпръснат тип). 

Големината и административното значение на населените места се показват чрез над-

писите за наименованията им. Шрифтът на надписа показва административното значение: 

столици и центрове на области се изобразяват с Times New Roman, а останалите – с Arial 

   наименование                    второ име 

 

а) градове с население над 1 000 000 жители   

б) столици с под 1 000 000 и градове население 

от 500 000 до 1 000 000 жители 

в) центрове на области и градове  с  население 

от 100 000 до 500 000 жители 

г) центрове на области и градове с население 

от 50 000 до 100 000 жители 

д) градове с население от 10 000 до 50 000 ж. 

е) градове с население от 2 000 до 10 000 ж. 

ж) градове с население до 2 000 жители 

Фиг. 17. 31 Надписване на наименованията на градовете  върху СТК и ДТК 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 17: Изобразяване на населените места върху топографските карти          стр. 215 

Narrow (фиг. 17. 31). Чрез размера на надписите се показва броя на населението в тях, по 

данни на Националния статистически институт от последното преброяване. 

Надписите се поставят вдясно от населеното място, като на се допуска разредка меж-

ду буквите. Ако едно населено място попада в два картни листа, наименованието се надписва 

само в онзи, в който е по-голяма част от селището, а в другия лист то се поставя между вът-

решната и външната рамки. 

Табл. 17.1 Размери на надписите за наименования на градовете върху СТК и ДТК 

За всеки вид населено място са предвидени са два надписа: официално наименование 

и второ име. Последното може да се използва за: а) населени места извън територията на 

страната, чиито име местно не съответства на официално приетото у нас; б) за наименования, 

изписани по рамките на картните листа; в) за месни, неофициални наименования; г) старо 

име, при смяна на наименованието на населеното място. 

 Размерът на надписите е различен, в зависимост от мащаба (виж. табл. 17.1). Съглас-

но инструкциите, размерът на надписите за дребномащабните карти съответстват на тези за 

мащаб 1 : 100 000. 

 Селищните образувания се надпис-

ват с главни букви (фиг. 17.32) и се подразде-

лят на селищни образувания със национални 

и с местно значение. Последните се надписват 

с два размера на надписите, по преценка на 

съставителя на картата, в зависимост от раз-

мера им (табл. 17.2).  

Табл. 17.2 Размери на надписите за наименования на селищните образувания на СТК и ДТК 

Наименованията на обособени части от населените места при промишлени предп-

риятия, ж.п. гари, мини, минерални бани и др., както и кварталите на големите градове се 

вид на населеното място  М 1:25 000 М 1:50 000 М 1:100 000 

градове с население над 1 000 000 жи-

тели 

наименов. 6.00 5.00 4.50 

второ име 4.50 3.50 3.00 

столици с под 1 000 000 и градове на-

селение от 500 000 до 1 000 000 ж.  

наименов. 5.50 4.50 4.00 

второ име 4.50 3.50 3.00 

центрове на области градове  с  насе-

ление от 100 000 до 500 000 ж. 

наименов. 5.00 4.00 3.50 

второ име 3.50 3.00 2.50 

центрове на области градове с населе-

ние от 50 000 до 100 000 жители 

наименов. 4.00 3.50 3.50 

второ име 3.00 2.50 2.50 

градове с население от 10 000 до 50 

000 жители 

наименов. 3.50 3.00 3.00 

второ име 2.50 2.25 2.25 

градове с население от 2 000 до 10 000 

жители 

наименов. 3.00 2.50 2.50 

второ име 2.50 2.00 2.00 

градове с население до 2 000 ж. 
наименов. 2.50 2.25 2.00 

второ име 2.25 2.00 1.75 

   наим.      второ име 
 

а) с национално значение   

б) с местно значение 

Фиг. 17.32 Надписване на наименованията 
на селищни образувания  върху СТК и ДТК 

вид на населеното място  М 1:25 000 М 1:50 000 М 1:100 000 

с национално значение 
наименование 2.80 2.25 2.00 

второ име 2.00 1.75 1.50 

с местно значение 
наименование 2.50 2.00 2.00 

второ име 1.75 1.50 1.50 

с местно значение 
наименование 2.00 1.75 1.50 

второ име 1.50 1.50 1.25 
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оформят с редовни букви, като надписите за имената се придружават с пояснителни надписи 

за вида на селището.  

За всеки мащаб се използват 

три размера на надписа, в зависимост 

от броя жители: до 100 жители, от 

100 до 1000 и над 1000 жители. Пра-

вилата за поставяне на надписите са 

аналогични на използваните при над-

писване на градовете. 

 

Табл. 17.3 Размери на надписите на обособени части от населените места на СТК и ДТК 

 Селата се подразделят според вида на застояването си на села с квартално и редово 

застрояване, с безсистемно застрояване и с разпръснато застрояване. Селата от първия вид 

(каквито са по-голяма част от селата в България) са застроени компактно, по улици и кварта-

ли, подобно на градовете. Селата с безсистемно застрояване също са компактни, но отдел-

ните дворове не образуват квартали, а са разположени независимо един от друг и са свързани 

с тесни и криви улички или пътеки. Селата с разпръснато застрояване са разположени на 

голяма площ, като между отделните дворове има значителни разстояния. Села от последните 

два вида се срещат предимно в планински-

те райони, където начинът на застрояване 

се определя от голямото разчленение на 

релефа. 

Въведени са пет размера на надпи-

сите, според броя на жителите (фиг. 17.34): 

над 5000 жители; от 2000 до 5000 жители, 

от 500 до 2000 жители; под 5000 жители и 

за махали и колиби. Със същите размери на 

надписите се надписват и вилните зони 

край населените места, ако са обособени с 

административен акт. 

Табл. 17.4 Размери на надписите за наименования на села и вилни зони върху СТК и ДТК 

   наим.      второ име 
 

а) с население над 1000 ж.   

б) с население от 100 
до1000 жители 

в) с население под 100 ж. 

Фиг. 17.33 Надписване на наименованията части от 
населени места  върху СТК и ДТК 

вид на населеното място  М 1:25 000 М 1:50 000 М 1:100 000 

с население над 1000  жители  
наименование 3.25 2.75 2.50 

второ име 2.25 2.25 2.00 

с население от 100 до1000 жители 
наименование 2.50 2.50 2.00 

второ име 2.00 1.75 1.50 

с население под 100  жители  
наименование 2.00 1.75 1.50 

второ име 1.75 1.50 1.50 

   наименов.   второ име 
 

а) села над 5000 жители   

б) села от 2000 до 5000 
жители 

в) села от 500 до 2000 
жители 

г) села до 500 жители  

д) махали и колиби 

Фиг. 17.34 Надписване на наименованията на 
села и махали върху СТК и ДТК 

вид на населеното място  М 1:25 000 М 1:50 000 М 1:100 000 

села над 5000 жители 
наименов. 3.25 3.00 3.00 

второ име 2.50 2.25 2.25 

села от 2000 до 5000 жители 
наименов. 3.00 2.75 2.50 

второ име 2.25 2.00 2.00 

села от 500 до 2000 жители 
наименов. 2.50 2.25 2.00 

второ име 2.00 1.75 1.75 

села до 500 жители 
наименов. 2.25 2.00 2.00 

второ име 1.75 1.50 1.50 

махали и колиби 
наименов. 1.75 1.50 1.50 

второ име 1.50 1.50 1.50 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 17: Изобразяване на населените места върху топографските карти          стр. 217 

На картите в М 1 : 50 000 и 1 : 100 000 надписите за наименования на селища се 

оформят с черен и сив цвят. В сиво се оформят надписите за по-малките села, за махали и 

колиби. В един картен лист надписите за имена на населени места, оформени в черно не 

трябва да са повече от 60% от всички надписи за наименования на селища. 

4.2 Улици и квартали в населените места 

 Основна единица за изобразяване на зас-

троените територии е кварталът. Необходимо е 

да се покажат ясно границите на квартала и на-

чина на застрояването му (свободно, редово, 

комплексно, безсистемно), ако е жилищен и 

предназначението му (парк, спортен комплекс, 

промишлена зона и т.н.), ако не е. 

Кварталите се оформят чрез улиците, с 

които граничат. Вътрешността на жилищните 

квартали се запълва със сив фон (фиг. 17.35). За 

жилищни се смятат и кварталите със смесено 

предназначение, ако поне 

50% от постройките в тях 

са с жилищни. Паркове се 

запълват с зелен фон и се 

показват главните алеи в 

тях. 

Вилните зони се 

оформят със зелен фон, 

като се показва начинът на 

застрояване на сградите 

спрямо уличната мрежа 

(фиг. 17.36а). Териториите, 

заети от промишлени квар-

тали не се оформят с фон 

(фиг. 17.36б). Квартали, в 

които повече от половината 

сгради са разрушени се 

оформят чрез знаците на 

фиг. 17.36в. 

В мащаби 1: 100 000 

и на ДТК в кварталите не се 

изобразяват сгради. Изклю-

чение се прави за по-големи и значими обществени сгради. На картите  в М  1 : 25 000 и 1: 

50 000 се изобразяват на точните си места само сградите по границите на кварталите. Оста-

налите знаци за сгради може да не съответстват на местоположението на сградите, а да по-

казват начина на застрояване: дали сградите са построени на кварталната линия или навътре 

от нея; дали застрояването е свободно или сключено. 

   М 1: 25 000        М 1 : 50 000   по-дребни  

                                                        мащаби 
 

  

Фиг. 17.35 Изобразяване на жилищни 
квартали  (размерът на знаците е преу-

величен два пъти) 

            М 1: 25 000                   по-дребни мащаби 

 

 

а) вилни зо-

ни 

 

 

 

 

 

б) промиш-

лени квар-

тали 

 

 

 

в)  разруше-
ни кварта-
ли 

Фиг. 17.36 Изобразяване специфични видове квартали на 
СТК и ДТК (размерът на знаците е преувеличен два пъти) 
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Кварталите в градовете над 

50 000 жители се изобразяват по раз-

личен начин от останалите населени 

места. В по-големите градове се обе-

диняват близко разположени построй-

ки (ако разстоянието между тях е по-

малко от 50 метра, с цел да се покаже 

видът на застрояването (фиг. 17.37). 

Плътно застроените части на квартали-

те се показват чрез ивици с широчина 

1.4 – 1.5 mm на карта в мащаб 1:25 000 

и 1.1 – 1.2 mm на карта в мащаб 1:50 

000. 

В М 1: 25 000 се изобразяват 

всички улици в населените места, включително непроходимите за превозни средства и учас-

тъци от улици със стъпала. Непроходимите улици от улици се показват чрез знаците, показа-

ни на фиг. 17.38.  

Върху карта в мащаб 1 : 50 000 се разреша-

ва да се изпускат отделни второстепенни и непро-

ходими улици, ако тяхното показване пречи на 

правилното изобразяване на застрояването. 

Върху картите в мащаб 1 : 100 000 се из-

вършва подбор на улиците и глухите улици в зави-

симост от големината на кварталите на застроените територии. Непроходими за автомобили 

улици не се изобразяват. При обединяване на малки квартали в по-големи трябва да се запази 

подобието на формите и относителната големина на кварталите и правилно да бъде предаде-

на цялата планировка на застроената територия. При изобразяване на квартали с фоново оц-

ветяване и контур, размерите им не трябва да бъдат по-малки от 1.0 x 1.0 mm. При изобразя-

ване на кварталите с черна заливка размерите на запълнените фигури трябва да бъдат по-

големи от 0.5 x 0.5 mm.  

Ширината на изобразяването на редовете на застрояването трябва да бъде 0,5 mm, но 

в отделни случаи с цел за по-правилно изобразяване на планировката и застрояването тя мо-

же да се намали до 0,4 mm.  

На картите в мащаб 1 : 200 000 в застроените територии се показват главни и второс-

тепенни улици, квартали, отделно разположени дворове, разрушени квартали, както и всички 

мащабни или изпъкващи постройки. Всички жилищни квартали и входно-изходни улици се 

изобразяват с фоново оцветяване.  

Улиците и местата за преминаване се изобразяват с две линии с разстояние между тях: 

0.7 mm - за магистралните и главните, които съединяват автостради и усъвършенствани шо-

сета; 0.5 mm - за останалите магистрални и главни улици; 0.2 – 0.3 mm - за всички улици и 

места за преминаване в зависимост от предназначението им. Улиците в застроените терито-

рии с редовно застрояване, които съединяват шосейни пътища се изобразяват с две линии на 

разстояние 0.4 mm една от друга. 

При изобразяване на квартали в мащаби 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000 основно внимание 

се обръща на правилното предаване върху картата на техните външни очертания, на подхо-

дите към застроената територия и запазването на относителната големина на важни площади. 

Изобразяват се главните улици, а по-възможност и някои от второстепенните, а кварталите, 

независимо от вида им, се оформят със сив фон. Сгради в кварталите не се изобразяват. В М 

1 : 500 000 могат да се показват обекти в кварталите, които служат за ориентир. 

На СТК и ДТК входно-изходните за населеното място улици се изобразяват с фона на  

шосетата, с които се свързват. Когато тяхната категория е различна, улиците се показват с 

            М 1: 25 000                   по-дребни мащаби 

 

а) квартали в 

градове с над 

50 000 ж. 

 

б)  квартали в 

другите се-

лища 

Фиг. 17.37 Изобразяване квартали в селища над 
и до 50 000 жители 

(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 

 
 

 
                 а) главни ул.    б) други ул. 

Фиг. 17.38 Непроходими улици в  

М 1 : 25 000 (знаците са преувеличени) 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 17: Изобразяване на населените места върху топографските карти          стр. 219 

фона на шосето с по-висока категория. Пътища, преминаващи непосредствено до външните 

граници на населените места или са отдалечени до 1 mm в мащаба на картата, се изобразяват 

като проходими (главни) улици с фона на съответния тип път. 

 За отделни дворове извън населените места е въведен специален знак: . Когато до 

такива дворове се оформя път, знакът се завърта, така че да е успореден на пътя, в останали-

те случаи се изчертава ориентиран на север. Ако площта на дворовете в мащаба на картата е 

един път и половина по-голяма от тази на немащабния знак (1.5 mm2 за M 1:25 000 и 1mm2 за 

останалите мащаби), те се изобразяват с действителните си размери, като се показват жи-

лищните, а при наличието на място и другите постройки в дворовете. 

За изобразяване на гробищни пар-

кове в и извън територията на населените 

места са предвидени специални знаци. Не-

мащабният знак се ориентира на север, 

освен ако покрай него преминава улица 

или път. При мащабно изобразяване, с кон-

тур се показват границите на парка, а в 

него се поставя знака за гробище (фиг. 

17.39). Когато в гробището има дървета, 

цялата площ на гробищния парк се оформя 

в зелен фон.  Помощните постройки се 

оформят чрез съответните знаци за сграда. 

В градове със свободна планировка, 

и в селата с безсистемно и разпръснато застрояване улиците между отделните части на се-

лищата се изобразяват чрез знаците за пътища от съответния вид. 

4.3 Постройки в населените места 

 На СТК мащабно или с немащабен знак се изобразяват всички постройки извън насе-

лените места и тези в селищата с разпръснато застрояване. В другите населени места се 

оформят само изпъкващи масивни постройки, когато служат за ориентири. Останалите пост-

ройки се изобразяват, ако разстоянието между знаците им е по-голямо от 0.3 mm. Ако разс-

тоянието е по-малко се прави подбор. Избират се онези сгради, които най-добре представят 

типа на застрояването, както и сградите по контурите на кварталите и границите на селища-

та.  

 В гъстозастроените квартали може да не се изобразяват постройки, във вътрешността 

на  квартала. Разстоянието между знаците на сградите може да бъде намалено до 0.2 mm. 

  При изобразяване на постройките на средно мащабните карти се допуска да не се 

изобразяват действително съществуващите постройки, а чрез немащабни знаци да се покаже 

само типа на застрояването. 

 За изобразяване на масивни сгради е предвиден знака на фиг. 17.40а. Той се използва 

както в населените места, така и извън тях. За подчертаване на жилищни сгради извън сели-

щата, знакът за сграда може да се допълни с надписа “дом.”. С мащабен знак се оформят 

сградите с площ над 375 m2, чиято по-къса страна е по-голяма от 15 m.  

 Знакът на фиг. 17.40б е предвиден за сгради от лек тип, навеси и паянтови сгради, ко-

ито се изобразяват само когато на картата има достатъчно място. 

 За сгради, които изпъкват сред останалите със своите размери и местоположение и 

имат значение за ориентир, се използва знакът на фиг. 17.40в. За да е възможно оформянето 

им на картата, се допуска да не се покажат съседни, по-маловажни сгради. При мащабно 

изобразяване, запълнената в черно част показва размерите на сградата, а външният контур 

служи за повишаване на графичната тежест на знака. 

М 1: 25 000     по-дребни мащаби 
 

а) гробища, немащабно 

 

б) гробища, мащабно 

 

в) гробища с дървета, 

мащабно 

Фиг. 17.39 Изобразяване гробищни паркове 

(размерът на знаците е преувеличен два 

пъти) 
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 На обществените сгради се поставя надпис (фиг. 17.40г), който показва предназна-

чението им (болница, кметство, училище и т.н.). Не се показват наименованията на тези 

обекти. Когато няколко такива сгради оформят общ комплекс, не се надписва всяка от тях, а 

се поставя само един надпис. Ако обществената сграда е изпъкваща сред останалите, се из-

ползва знака на фиг. 17.40д. 

 Разрушени и полуразрушени постройки се изобразяват само ако имат значение за 

ориентир, чрез знака на фиг. 17.40ж. Немащабните знаци се поясняват чрез надпис „разв.“. 

Ако имат културно – историческо значение, при наличие на място, може да се надпише наи-

менованието им.  

 Сгради с религиозно предназначение се изобразя-

ват на СТК чрез знаците, показани на фиг. 17.41. Те са 

предназначени за немащабно оформяне на обектите. При 

по-големи размери, постройките се оформят чрез знаците 

на фиг. 17.40, а вътре в контура се поставя знака, показващ 

вида на религиозната сграда. Религиозни обекти, за които 

няма предвиден знак се показват чрез знака на фиг. 17.41г и 

при възможност се поставя пояснителен надпис или собст-

вено име. На СТК джамии без минарета се изобразяват като 

обикновени сгради. 

  Манастири и метоси на СТК се изобразяват чрез 

сградите в тях и се надписва наименованието им при нали-

чие на място. Църквите в тях се показват на точните си 

места. Камбанарии и минарета, извън основната сграда могат да се изобразят чрез знаците за 

съоръжения с вид на кула. На СТК манастирите се изобразяват със знака на църква, придру-

жен с пояснителен надпис „ман.” или името на манастира „Троянски манастир”. 

             М 1: 25 000                       по-дребни мащаби 
 

а) сгради в и извън населените 

места 

 

б) паянтови постройки и навеси 

 

в) изпъкващи постройки  

 

г) сгради с обществено значение 

д) изпъкващи сгради с общест-

вено значение 

ж) сгради в развалини 

немащабно   мащабно         немащабно      мащабно 

Фиг. 17.40 Изобразяване на сгради на СТК и ДТК  
(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 

М 1:25 000  по-дребни мащаби 
 

а) църква 

б) параклис 

в) джамия 

г) синагога 

Фиг. 17.41 Изобразяване на 

религиозни сгради  

(размерът на знаците е 

преувеличен два пъти) 
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4.4 Спортни съоръжения 

Спортните съоръжения в населените маста се изобразяват чрез площни знаци. Стади-

оните се изобразяват в зависимост от наличието на лекоатлетическа писта, чрез знаците на 

фиг. 17.42а или фиг. 17.42б. Когато те са разположени в по-големи комплекси и при наличие 

на място на картата, се надписва името на стадиона. 

Открити колодруми се изобразяват чрез мащабен знак (фиг. 17.42г), който показва 

формата на пистата на съоръжението. 

При възможност се показват трибуни и 

сгради около колодрума. Ако съоръжени-

ето е покрито, то се изобразява като сгра-

да и се надписва. 

Игрища, тенис кортове, спортни 

площадки и други терени за спорт се 

изобразяват само ако площта им позволя-

ва да се оформят мащабно (над 4 mm2). 

Видът на спортния обект се пояснява с 

надпис. Спортни балони, които се наду-

ват над игрищата през определена част от 

годината не се показват на картите. 

 

5. Други обекти в населените места 
 Метеорологични станции се изобразяват чрез знака на фиг. 17.43а. Той се поставя 

на мястото на постройката (която не се показва с отделен знак). Ако няма сграда, знакът се 

центрира в средата на площадката. Метеорологични станции се изобразяват в М 1 : 200 000 

само ако са извън населените места, а в по-дребните мащаби не се показват.   

Паметниците в застроените територии (фиг. 17.43 б и в) се изобразяват в М 1 : 25 000 

само ако имат значение на ориентир.  На останалите СТК и в М 1 : 200 000 се изобразяват с 

подбор, като приоритет се дава на памет-

ници разположени на площади, покрай 

магистрални и главни улици, в покрайни-

ните на селищата. На СТК се изобразяват 

всички паметници извън населените места.  

Със знаците на фиг. 17.43б се по-

казват и каменни стълбове и колони (ако 

имат височина над 1 m), братски могили и 

отделни гробове, ако имат значение на 

ориентири. 

За изобразяване на отделни дворове в селищата с разпръснато застрояване и извън 

населените места са предвидени знаците на фиг. 17.43г. Когато такива дворове се намират 

непосредствено до път, знакът им се завърта, така че да е успореден на пътя, в останалите 

случаи се изчертава ориентиран на север. Ако площта на двора позволява, на ЕТК в него се 

изобразяват отделните сгради. На ЕТК и на картите в М 1 : 25 000 се изобразяват всички от-

делни дворове извън населените места. На останалите СТК дворовете се изобразяват с под-

бор, ако са гъсто разположени. На ДТК не се показват отделни дворове извън населените 

места. 

 Линиите на метрото се изобразяват на топографските карти само в надземните учас-

тъци. На ЕТК е предвиден специален условен знак, а в останалите мащаби се използва знакът 

за ж.п. линии. Показват се и входовете на метростанциите. 

   М 1:25 000      по-дребни мащаби 
 

а) стадион с лекоат-

летическа писта 

б) стадион без леко-

атлетическа писта 

в) игрище 

 

г) колодрум 

Фиг. 17.42 Спорни съоръжения на СТК  

(размерът на знаците е преувеличен) 

М 1:25 000   по-дребни мащаби 
 

а) метеорологична станция 

б) изпъкващи паметници 

в) паметници и колони 

г) отделни дворове 

Фиг. 17.43 Други обекти в нас. места  

(размерът на знаците е преувеличен) 
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 На дребномащабните карти не се изобразяват линии на метро и метростанции. 

 

                ЕТК                 М 1:25 000   по-дребни мащаби 
 

а) линия на метро и изход на повърхността 

б) вход / изход на метростанция 

Фиг. 17.44 Изобразяване на обекти по метрото 
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Тема 18 

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТО-

ПАНСКИ И СОЦИАЛНО - КУЛТУРНИ ОБЕКТИ ВЪРХУ 

ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ 

  Върху топографските карти се изобразяват следните промишлени обекти: 

 Промишлени предприятия и складове (заводи, фабрики, електростанции, промиш-

лени складове, складове за гориво-смазочни материали, бензиностанции и газостанции) 
Находища (нефтени и газови кули, сонди, шахти, места за открито добиване на полезни изкопаеми); 

 Проводи (нефтопроводи, газопроводи, електропроводи, телефонни линии и др.) и 

комуникации  (радиостанции, телефонни и телеграфни станции, радио и телевизионни кули 

и мачти, телеграфни и радиотелеграфни станции); 

 Авиотранспортни обекти (аерогари, летища, хидролетища, площадки за излитане 

и кацане); 

 Селскостопански и горскостопански съоръжения (стопански дворове, ферми, ма-

шинно-тракторни станции, гаражи, работилници, горски стопанства и пунктове, рибарници и 

др.); 

 Други промишлени обекти (кранове, естакади, транспортни ленти, воденици и др.). 

 На едро и средно мащабните топографски карти се изобразяват всички промишлени, 

селско и горскостопански съоръжения извън населените места. На картите в М 1 : 50 000 и 1 

: 100 000 е възможно да не се оформят някои по-маловажни обекти, когато те са в населени 

места. На дребно мащабните карти промишлените обекти се показват с подбор. Когато има 

възможност, обектите и съоръженията се изобразяват в точните си граници, а в противен 

случай се използват предвидените немащабни знаци. На картите в М 1 : 500 000 не се поста-

вят надписи за вида на промишлените обекти.  

На ЕТК, в границите на промишлените предприятия се изобразяват всички постройки 

и съоръжения. Всички трайно закрепени обекти, чиито размери позволяват да се изобразят 

върху картите се заснемат и показват, дори за тях да няма предвиден графичен знак. В такива 

случаи те се поясняват с надпис. Немащабните знаци се ориентират на север, независимо от 

положението на техните обекти върху терена. 

На топографските планове се показват всички обекти и съоръжения, чиито размери 

позволяват да се изобразят мащабно, а по-малките, само ако за тях има предвиден знак.  

Забележка: Размерите на всички знаци, отнасящи се за ЕТК и СТК в тази тема са 

преувеличени два пъти. Знаците за топографски планове за в реалните си размери. 

1. Промишлени предприятия 

1.1 Комини и кули 

Комините се изобразяват върху едро и средно мащабните топографски карти при 

височина над 5 m. Поради малките си хоризонтални размери те обикновено се показват с 

немащабен знак (фиг. 18.1). Ако площта на основата на коми-

на може да се изобрази мащабно, то тя се оформя по външния 

си контур с тънка непрекъсната линия, а в контура се поставя 

немащабен знак за комин. Ако комините са извън населени 

места, обикновено се поставя надпис за абсолютната им над-

морска височина. В големи промишлени предприятия, където има множество комини и 

изобразяването на всички е затруднено, може да се покажат само най-високите или по-

характерните от тях. Тъй като комините са добри ориентири на местността, знакът им (цент-

 
 

ЕТК   М 1:25000    по-дребни   
                                 мащаби 
Фиг. 18.1 Фабрични комини 
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рира се в средата на основата си) се поставя с предимство и не се отмества при припокриване 

със знаците на други обекти. 

На топографските планове не е предвиден немащабен знак за комин. 

Изобразяват се мащабно само по-високите комини, като се изчертава контурът на 

основата им. Ако има възможност се поясняват с надпис (фиг. 18.2). Комините с 

по-малка основа не се надписват, както е показано на фиг. 18.5.  

Охладителни кули към ТЕЦ и други производства, 

се изобразяват чрез знаците, показани на фиг. 18.3. Ако 

размерите им са по-големи от показаните на фигурата (за 

ЕТК, ако са площ над 25 mm²), те се изобразяват мащабно. 

На ЕТК знакът задължително се пояснява с надпис „охл. 

к.“. Кули с малки размери не се показват на СТК и ДТК. На топографските планове, охлади-

телните кули се оформят по контура си и се придружават с пояснителен надпис. 

Други съоръжения, имащи вид на кула се изобразяват на ЕТК и СТК чрез знаците 

на фиг. 18.4. Според материала, от който са изградени, се разделят на а) масивни и б) не-

масивни (изградени от метална или дървена конс-

трукция). Когато са характерни, и на картата има 

достатъчно място може да се поставят надписи за 

предназначението на кулите (часовникова, наблю-

дателна, прожекторна) и за височината им. В гра-

ниците на промишлени предприятия не се поста-

вят надписи.  

На топографските планове съоръженията с вид на кула се изобразяват чрез знаците 

на фиг. 17.8, като по възможност се надписва предназначението им.  

1.2 Заводи и фабрики 

На топографските планове се изобразяват 

всички сгради по техните контури, като се показват 

етажите и материалът, от който са направени. Съпро-

вождат се с пояснителни надписи за предназначение-

то им (фиг. 18.5). 

На ЕТК сградите и съоръженията в промиш-

лените предприятия се заснемат и се изобразяват ма-

щабно. Не са предвидени специални знаци за тях. Изобразяват се граници-

те на заводи, фабрики и други подобни предприятия и сградите и съоръже-

нията в тях. Поставят се надписи за вида и наименованието на предприяти-

ята.  

За някои специфични видове промишлени сгради на топографските 

планове са предвидени специални знаци. Вя-

търни мелници се изобразяват чрез немащаб-

ните знаци, показан на фиг. 18.6. Според кон-

струкцията на обекта, се използва знакът за 

масивна (а) или паянтова (б) мелница. За дру-

гите видове мелници са предвидени поясни-

телни знаци, които се поставят в контура на 

постройката (фиг. 18.7). Класифицират се 

според вида на задвижването: вода; електричество или друг вид 

двигател (пара, газ, дизел и т.н.). 

За изобразяване на дъскорезници, на топографските пла-

нове са предвидени специфични знаци, които се поставят в кон-

тура на сградата (фиг. 18.8). 

 
Фиг. 18.2 

 
 

 ЕТК         М 1:25000   по-дребни   
                                       мащаби 

Фиг. 18.3 Охладителни кули 

ЕТК   М 1:25 000   по-дребни мащаби                                   

 

а) масивни 

б) немасивни 

Фиг. 18.4 Съоръжения с вид на кула 

 
Фиг. 18.5 Заводи и фабрики на ТП 

 
а            б 

Фиг. 18.6 

 
М 1 : 1000      М 1 : 500 

Фиг. 18.8 Дъскорезници 

 

 

 М 1 : 1000 

 

 

 М 1 : 500 

      водна   електрическа    друга 

Фиг. 18.7 Изобразяване на  мелници на ТП 
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За средно и дребно мащабните карти са предвидени няколко специални знака за 

изобразяване на промишлени сгради.  

Заводи, фабрики и мелници, които не могат да се изобразят мащабно, се показват на 

СТК със знаците на фиг. 18.9а (с комин) и 

18.9б (без комин). Знакът на фиг. 18.9а (за 

заводи, фабрики и мелници с комини) се пос-

тавя на мястото на най-високия комин, а зна-

кът на фиг. 18.9б се центрира на мястото на 

главната сграда. 

Когато върху средно мащабните 

карти отделни сгради в промишлените пред-

приятия могат да се изобразят мащабно, това 

става чрез знаците за съответния тип сграда, 

като задължително се пояснява вида на пред-

приятието (фиг. 18.9в и 18.9г).  

1.3 Складове и бензиностанции 

На топографските планове се изобразяват всички складове и бензиностанции чрез 

нанасяне на сградите в тях. Няма предвидени специфични знаци, затова се използват поясни-

телни надписи за показване предназначението на складовете.  

Чрез знаците, показани на фиг. 18.10 върху ТП се изобразяват цистерни 

(а) и газови резервоари (б), като размерът на знака съответства на размера на 

обекта. Изобразяват се само по-големите резервоари и цистерни, които могат да 

се покажат мащабно. При възможност се пояснява вида съхраняваните вещест-

ва. Когато размерът на резервоара е много голям, се оформя контурът му с тънка 

линия, а знакът на фиг. 18.10 се поставя вътре в него. 

Бензиностанциите се изобразяват чрез оформяне на оградата на обекта и 

сградите в него. Бензиновите колонки се изобразяват на точните си места чрез 

знака, показан на фиг. 18.11, а козирката, ако има такава – чрез знака за навес. 

На ЕТК се заснемат и изобразяват всички промишлени складове. Изобразяват се чрез 

сградите, оградите и съоръженията в тях. При възможност се поставя надпис за вида на съх-

раняваните материали. На средно мащабните карти се изобразяват само онези складове, чии-

то размери позволяват да се покажат мащабно. Според конструкцията им, се използват зна-

ците масивни или паянтови сгради. Промишлени складове на дребно мащабните карти не се 

изобразяват. 

Складовете за гориво-смазочни 

материали (ГСМ) се изобразяват чрез 

знаците на фиг. 18.12а. Със същия знак 

се изобразяват и отделни цистерни за 

нефт и газ. При наличие на място, може 

да се постави пояснителен надпис за 

вида на съхраняваните материали.  

На ЕТК и СТК се изобразяват 

границите на склада (ако размерът им позволява) и знакът се поставя в средата на площта в 

средата на склада. Цистерните за технически разтвори, спирт и др., включително цистерните 

за подготовка на разтвори за химическа защита при селскостопанското производство, се 

изобразяват само ако са над земята, чрез знаците на фиг. 18.12б. Поставя се само поясните-

лен надпис „цист.“, без да се пояснява вида на съхраняваните течности. Ако диаметърът на 

цистерната, в т.ч. цистерните за нефт и газ, е по-голям от 2.4 mm на ЕТК се допуска знакът 

на фиг. 18.12б да се преувеличи, така че да показва нейните реалните размери. 

М 1:25 000    по-дребни мащаби 

 

а) заводи и фабрики с 
комини, немащабно 

б) заводи и фабрики без 
комини, немащабно 

в) заводи и фабрики с 
комини, мащабно 

г) заводи и фабрики без 
комини, мащабно 

Фиг. 18.9 Заводи и фабрики на СТК  

 
Фиг. 18.11 

 
а       б 

Фиг. 18.10 

ЕТК          М 1:25 000    по-дребни мащаби 

 

а) складове за ГСМ 

б) цистерни 

в) бензиностанции 

Фиг. 18.12 Складове и бензиностанции  
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Бензиностанции, газстанции и метанстанции се изобразяват чрез знаците, показни на 

фиг. 18.12в. На ЕТК се показва границата на станцията и сградите в нея. В средата на прост-

ранството, заето от колонките за зареждане, се поставя един знак за бензиностанция. При 

изобразяване на метанстанции се поставя и пояснителен надпис „метан“. Чрез знака за навес 

се оформят козирките над колонките. 

На СТК, ако районът на бензиностанцията може да се 

изобрази мащабно, се оформя границата му с тънка линия и 

се  показват сградите в него. Знакът за бензиностанция се 

поставя както на ЕТК. Районът се оформя с оранжев фон, 

както пътищата (фиг. 18.13). Ако не е възможно мащабно 

изобразяване, се поставя само един знак за бензиностанция 

(фиг. 18.12в). 

На картите в М 1 : 200 000 бензиностанциите се изоб-

разяват само извън населените места. Използва се немащабен знак. Цистерни не се показват, 

а складове за ГСМ – само ако заемат голяма площ. На останалите ДТК бензиностанции, 

складове и цистерни не се оформят.  

2. Находища на полезни изкопаеми 

2.1 Подземни находища 

 На топографските карти се изобразяват само входовете на подземните находища на 

полезни изкопаеми. Подземните галерии и съоръжения не се изобразяват. При възможност се  

пояснява вида на полезните изкопаеми 

(“кам.въгл.”, “мед”, “ол.цинк.” и др.). 

 На топографските планове са пред-

видени няколко знака за изобразяване входо-

вете на подземните находища: шахти и гале-

рии1, според техния вид (фиг. 18.14). Със зна-

ците на фиг. 18.14 а и б се изобразяват глав-

ните, спомагателните, подемни и вентилаци-

онни шахти  на рудниците. Входовете на мин-

ни галерии се показват чрез показания на фиг. 

18.14в знак, който се ориентира по протеже-

ние на галерията. Проучвателните шахти и 

шурфовете2 се изобразяват чрез знаците на 

фиг. 18.14 г. 

Когато входовете на шахтите и галери-

ите са в сграда, условният знак се поставя 

вътре в контурите на постройките. Контурите 

на срутените входове на галерии, шахти и шурфове се изобразяват чрез знака за стръмен от-

кос, като се надписва вида на съоръжението. 

 С различни знаци се изоб-

разяват действащи и недейства-

щи шахти и галерии (фиг. 18.15а 

и фиг. 18.15б). На ЕТК се поясня-

ва с надпис дали се изобразява 

вертикален вход на мина („шах.“) 

или хоризонтален / наклонен 

                                                 
1 Шахтата е вертикален вход на подземно находище, а галерията – хоризонтален или наклонен вход. 
2 Вертикална и по-рядко наклонена проучвателна шахта с малка дълбочина. 

    М 1:25 000          по-дребни 
                                   мащаби 

 

Фиг. 18.13 Бензиностан-

ции на СТК  

 

а) вход на действаща 

шахта 

 

б) вход на недейст-

ваща шахта 

г) вход на минна га-

лерия 

г) вход на шурф и 

проучвателна шахта 

М 1 : 1000   М 1 : 500 

Фиг. 18.14 Изобразяване на входове на минни 

шахти и галерии върху топогр. планове 

ЕТК          М 1:25 000    по-дребни мащаби 

 

а) действащи 

б) недействащи 

в) вентилационни 

Фиг. 18.15 Входове на минни шахти и галерии на т.к.  
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вход („гал.“). Ако входът на шахта или галерия представлява сграда, изразяваща се в мащаба 

на картата, то тя се изобразява контура си, а в него се поставя немащабен знак. Срутените 

входове на минни галерии и шахти се изобразяват като яма (мащабно или немащабно), но 

се изчертават с черен цвят. 

 На СТК вентилационните шахти се изобразяват чрез знака на фиг. 18.15в, като се до-

пълват с надпис „вент. шах.“.  

 Натрупаните около входовете на мините насипи (табани) се изобразяват на ТП, ЕТК и 

на СТК. На топографските планове те се оформят само с мащабни 

знаци (фиг. 18.16). Линията на прегъване се показва чрез знака за 

стръмен откос, а линията на основание – с точкова линия. Поставя се 

надпис „табан” и се надписва най-голямата относителна височина, ка-

то се посочва точката, в която тя е измерена. При размери, които не 

позволяват мащабно изобразяване, табани не се показват.   

На ЕТК, големите табани (над 25 mm2 в мащаба на карата) се оформят мащабно, как-

то на ТП (фиг. 18.17б). Пояснителният надпис не е задължителен и не се показва най-

високата точка, а само нейната относителна височина. Големите табани на СТК се оформят 

чрез знака за стръмен откос и не се 

надписват. Дължината на щрихите в 

този случай показва докъде се прости-

ра склона на табана (фиг. 18.17б). Ако 

табаните не могат да се изобразят ма-

щабно, в средата на насипа се поставя 

знакът, показан на фиг. 18.18а. На ДТК 

табани не се показват. 

 Чрез знаците на фиг. 18.16 и 

фиг. 18.17 се изобразяват и натрупани 

отпадъци, най-често строителни. В този случай, се поставя надпис “отп.”. 

 Сондажните кули на топографските планове се изобразяват 

чрез специални знаци  (фиг. 18.18). Точката на вмъкване на знака е в 

средата на основата му. При възможност се надписва вида на добива-

ното. Мобилните сондажни кули не се изразяват. 

Малки сондажни дупки, без кули, се изобразяват само на то-

пографските планове чрез немащабни знаци (фиг. 18.19). Надписват се 

„РС”, ако е използвана ръчна сонда или „МС” – при моторна. В знаме-

нател се записва надморската височина. 

 Сондажите за добиване на нефт и газ се изобразяват със зна-

ците на фиг. 18.20. Ако над сондажа е изградена кула, се използват знаците на фиг. 18.20а, а 

ако са без кула – със знаците на фиг. 18.20б. Кулите за добиване на нефт и газ върху ДТК те 

не се показват.  

Когато има множество кули и места за добив на нефт и газ, а не могат да се изобразят 

всички на картата, те се показват с подбор. Предимство се дава на онези, които очертават 

границите на нефтеното поле, по-големите кладенци и тези, които са в експлоатация. Отно-

 
Фиг. 18.16 

          ЕТК            М 1:25 000    по-дребни мащаби 

 

а) немащабно 

 

б) мащабно 

Фиг. 18.17 Изобразяване на табани 

 
М 1 : 1000 М 1 : 500 

Фиг. 18.18 

 
М 1 : 1000 М 1 : 500 

Фиг. 18.19 

                 ТП              ЕТК      М 1:25 000  по-дребни мащаби 

 

 

а) с кула 

 

б) без кула 

Фиг. 18.20 Находища на нефт и газ 
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сителната гъстота на знаците в отделните части на находището трябва да съответстват на 

гъстотата на нефтените кули в тези участъци. На всички топографски карти, при възможност 

се поставя надпис за вида на добиваното гориво (“газ” или “нефт”). 

2.2 Открити находища 

 Местата за открито добиване на полезни изкопаеми и инертни материали (въглища, 

камъни, пясък, чакъл, глина и др.) се изобразяват на ТП, ЕТК, СТК и в М 1 : 200 000.  

На топографските планове се заснема и изобразява контурът на находището. Пред-

видени са два знака: за находище в стръмен участък (в 

скат) и на равно място (фиг. 18.21). В първия случай чрез 

знака за стръмен откос се показва района от който се 

изгребва материала, а останалата чест на находището се 

оформя с точкова линия. При находище в равна мест-

ност, се изобразява линията на прегъване. И в двата слу-

чая се надписва най-голямата височина на склоновете на 

находището.  

На ЕТК контурът на усвоените територии се показва с черна точкова линия (фиг. 

18.22а). Вътре се поставят знаци за стръмен откос по границите на изкопите и насипите. При 

възможност, с хоризонтали се изобразява и релефа на находището, ако размерът му позволя-

ва. Надписва се най-голямата дълбочина на изкопите.  На СТК и в М 1 : 200 000 се граница-

та на находището се оформя със знака за стръмен откос (фиг. 18.22а). На всяко находище се 

надписва видът на добиваните материали (например, „кам.“, „пясък“, „гл.“). Ако кариерата се 

състои от множество малки участъци от открити разработки, показват се по-важните от тях, 

които дават нагледна представа за вида на находището и имат значение на ориентири. 

 На ЕТК със знака на фиг. 18.22а се показват и разровени места. В този случай не се 

поставят пояснителни надписи.   

 Местата за открито добиване на сол чрез изпаряване се изобразяват чрез оформяне 

на външния контур на солниците и се поясняват с надпис “сол.”. На ТП и ЕТК площта се 

оформя като воден басейн и се поставя пояснителен надпис (в син цвят на ЕТК и в черен на 

ТП). На останалите карти площта се защрихова, както е показано на фиг. 18.22б и надпис 

“сол.” в черен цвят3. Ако площта на солниците е над 4 cm2 в мащаба на картата, може да се 

изобразят диги, пътища и други съоръжения по тях. 

 Големи торфени находища се изобразяват като се показва с точкова 

линия контурът им и на едно или няколко места, в зависимост от размера на 

находището, се поставя надпис „торф“. На топографските планове е пред-

виден специален знак (фиг. 18.23) за немащабно (а) и мащабно (б) изобра-

зяване. 

                                                 
3 Това се прави, за да не се объркат солниците със солените езера, които също се надписват с надпис „сол.“, но в 

син цвят. 

 
      в скат          на равно място 

Фиг. 18.21 Открити находища 

             ЕТК               М 1:25 000         по-дребни мащаби 

 

а) места за добиване на рудни и не-

рудни изкопаеми по открит способ 

 

б) места за открито добиване на сол 

(горе немащабно, долу – мащабно) 

Фиг. 18.22 Находища за добиване на нефт и газ 

 
 а              б 

Фиг. 18.23 
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 На топографските планове и на едромащабните карти се изобразяват и пещите за 

печене на вар и за дървени въглища. Те обикновено имат комини и представляват ориентири 

на местността. Ако са подземни или не са ориентир, те 

не се изобразяват. На ТП се показва сградата, в контура 

на която се поставя пояснителния знак (фиг. 18.24а) и 

комина, ако имат такъв. На ЕТК се използва немащабен 

знак (фиг. 18.24б). На ЕТК задължително се надписва 

вида на добивания материал, а на ТП – при възмож-

ност. На останалите карти не се изобразяват пещи за вар и за дървени въглища. При възмож-

ност, се оформят само сгради и комини, ако представляват ориентири на местността. 

3. Проводи и комуникации 
 Върху ТП и едромащабните топографски карти се изобразяват подробно всички 

надземни проводи и съоръженията към тях. Подземни проводи не се показват (освен по спе-

циално искане в заданието), но се заснемат и изобразяват всички шахти и други надземни 

обекти по тях. Проводите в населените места се изобразяват на топографските планове, но не 

и на ЕТК. 

 На средно и на дребно мащабните карти се изобразяват както надземни, така и под-

земни проводи. В по-натоварените с топографско съдържание райони и на всички дребно 

мащабни карти, проводите се показват с подбор. На СТК и ДТК проводи покрай шосета и 

ж.п. линии (електропроводи и съобщителни линии) не се показват. В случаите, когато прово-

да доближава пътя, а след това върви успоредно на него, той се изчертава в неголям участък 

(1-2 cm) за указване на направлението, след което се прекъсва. В населените места не се 

изобразяват проводи на ДТК, а на средно мащабните карти се показват само магистралните 

електропроводи. 

 Проводите се изчертават без прекъсване при преминаването си през пътища, ж.п. ли-

нии, реки, канали и други подобни обекти. Единични стълбове без проводници не се изобра-

зяват на картите. 

3.1 Електропроводи и съоръжения по тях 

 На топографските планове стълбовете се заснемат и изобразяват на точните си мес-

та. Класифицират се по два признака. Според вида на материала, от който са изработени, се 

подразделят на дървени и масивни (метални и стоманобетонни), а според 

конструкцията си – на единични стълбове (фиг. 18.25б) и ферми (фиг. 

18.25б). Фермите се заснемат по контура на основите си и се показват ма-

щабно. Електропроводите не се изобразяват по цялото си протежение, а 

само със стрелки, излизащи от стълбовете, които показват направлението 

им: .  От един стълб могат да се покажат няколко стрелки. 

 Върху ЕТК се изобразяват мрежите за високо напрежение (110 kV, 220 kV и 400 kV) 

чрез знака на фиг. 18.26а. Стълбовете на електропроводите се оформят на точните си места. 

По протежение на електропровода се поставя пояснителен надпис, указващ преносното нап-

режение. 

Мрежите за средно напрежение (от 1 до 20 kV) се изобразяват само извън населените 

места чрез знака на фиг. 18.26б. Стълбовете се изобразяват на действителното им местопо-

ложение, ако разстоянието между тях е над 

10 mm в мащаба на картата. При по-малки 

разстояние, се изобразяват през интервал от 

10 mm, като ъгловите стълбове се изобразя-

ват задължително.   

 Върху СТК се изобразяват всички 

електропроводи за средно и високо напре-

 
          а) ТП                     б) ЕТК 

Фиг. 18.24 Пещ за вар 

 

дървени 

масивни 

а       б 

Фиг. 18.25 

  

а) високо 

напрежение 

б) средно 

напрежение 

Фиг. 18.26   Електропроводи на ЕТК 
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жение слабо населените райони. В населените места се показват само мрежите за високо 

напрежение. Опорите се подразделят на дървени и масивни4 (виж фиг. 18.27), като в послед-

ните се включват и всички ферми. На картите в М 1 : 25 000 опорите се изобразяват на дейс-

твителните си места, ако разстоянията между тях са над 8 mm. При по-малки разстояния, 

както и на картите в мащаб, по-дребен от 1 : 25 000, знаците за опори се показват през интер-

вал от 8 mm. На точните си места се изобразяват само опорите по чупките в трасето на про-

вода. Върху СТК се поставят надписи през 6-8 cm за височината на опорите, когато има 

данни за тях.  

 При преминаване на електропровод 

успоредно на сервитутните граници на желе-

зопътните линии, автомагистрали и шосета, 

знакът за електропровод се прекъсва. Успо-

редно на знака на пътя се показват малки сек-

тори от тази линия (1-2 см) и чупки за показване на нейното направление.  

Когато на средно и дребно мащабните карти няколко провода преминават успоредно 

и между знаците им има по-малко от 2 mm, те се показват с подбор, така че да се запазят 

крайните проводи.  

В М 1: 200 000 се изобразяват всички проводи от мрежите за високо напрежение, а те-

зи за средно напрежение се показват с подбор. В М 1 : 500 000 се показват само магистрални 

електропроводи, а в М 1 : 1 000 000 електропроводи се изобразяват само в слабо населени 

райони и в райони бедни на ориентири. 

На ТП и ЕТК площадките на електрическите подстанции, където са разположени 

високоволтовите съоръжения, се изобразяват мащабно по контура, обхващащ площта на съ-

оръженията. В знаковата система на топограф-

ските планове не са предвидени специални зна-

ци за изобразяване на подстанциите, затова те 

си показват чрез сградите и съоръженията в тях 

и се поясняват с надпис. На ЕТК се оформя 

контура на подстанциите, а знакът на фиг. 

18.29а се поставя в средата на площадката, 

ориентиран на север. На СТК електрическите 

подстанции се изобразяват като електроцентра-

лите (виж фиг. 18.30) и при възможност се пос-

тавя пояснителен надпис. 

Трансформаторите, разположени в са-

мостоятелни сгради или метални кутии, разположени на терена,  се оформят на ТП чрез кон-

тура на сградата, в който се поставя знака на фиг. 18.28а. Когато трансформаторите са разпо-

ложени на стълбове, се използват знаците на фиг. 18.28 б или в, в зависимост от това дали са 

на единичен стълб или между два стълба. В М 1 : 1000 знакът е 

немащабен, а в по-ведите мащаби се заснемат и изобразяват 

точните размери на съоръжението. На ЕТК всички трансфор-

матори се изобразяват чрез знака, показан на фиг. 18.29б. В М 

1 : 25 000 трансформаторите се изобразяват с подбор, чрез зна-

ка на фиг. 18.29в. В по-дребните мащаби, трансформаторите се 

показват по изключение, чрез знака на фиг. 18.29г. 

 

                                                 
4 В знаковата система за СТК и ДТК, приета през 2015 година е изпуснат раздела за електропроводи. Затова са 

указани знаците от по-стара знакова система. 

 

а) на дървени опори 

б) на масивни опори 

Фиг. 18.27 Електропроводи на СТК и ДТК 

М 1:1000    М  1:500    

 

а) трансформатор в 

обособена сграда 

б) трансформатор 

на единичен стълб 

в)трансформатор 

на двоен стълб 

Фиг. 18.28 Изобразяване на трансформа-

тори на топографските планове 

      
        а          б          в       г 

Фиг. 18.29 Съоръжения по 

електропреносната мрежа 
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3.2 Електроцентрали 

На топографските планове няма предвидени специални знаци за изобразяване на 

електроцентрали. Оформят се чрез сградите и съоръженията в тях и се надписва тяхното на-

именование. 

Традиционните видове електроцентрали (ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ) се изобразяват на ЕТК 

чрез границите, сградите и съоръженията в тях, като се използват съответните знаци. Поста-

вя се комбиниран надпис са вида и наименованието, например, „ВЕЦ Симеоно-

во“. На СТК са предвидени специални немащабни знаци: за М 1 : 25 000  (фиг. 

18.30а) и за останалите мащаби  (фиг. 18.30а), които се поясняват с надпис. 

 Ветрогенераторите се изобразяват на топографските 

планове, като се оформя основата на съоръженията чрез ли-

ния с дебелина 0.18 mm и се поставя пояснителен надпис.  

На ЕТК се използват два знака: При височина на вет-

рогенератора над 10 m (от основата на фундамента до най-

високата част на перката) се използва знака на фиг. 18.31а. Поставя се надпис за височината, 

ако са налични данни за нея. Когато няколко генератора са разположени в съседство, се над-

писва най-високия от тях или най-високо разположения, ако са с еднаква височина. За ветро-

генератори, с височина под 10 m се използва знакът на фиг. 18.31б. С този знак се изобразя-

ват и други малки съоръжения, задвижвани от вятър, затова се поставя пояснителен надпис: 

„мелница“, „генератор“, „двигател“. В населени места, при липса на място, надписът може 

да се изпусне. 

На СТК се изобразяват всички ветрогенератори, като според мащаба се използват 

знаците на фиг. 18.31в за М 1 : 25 000  и на фиг. 18.31г за останалите мащаби. В М 1 : 200 000 

се изобразяват само ветрогенератори с височина над 10 m, на по-дребномащабните топог-

рафски карти тези съоръжения не се изобразяват.  

За изобразяване на соларни (фотоволтаични паркове). на ЕТК се предвидени зна-

ците на фиг. 18.32. При площ над 25 mm2 в мащаба на 

картата, се изобразява контура на парка (чрез знака за 

ограда) и в него се поставя един или група знаци.  

На СТК и в М 1 : 200 000 соларните паркове (по-

лета) се изобразяват по контура си и се поясняват чрез 

надпис „солар“. На останалите ДТК соларните паркове 

не се изобразяват. 

3.3 Съобщителни линии и съоръжения 

 На ТП се показват всички видове съобщителни съоръжения, като се заснемат и показ-

ват на точките си места. Стълбовете на съобщителните линии се поставят на точните си 

места и се означават с окръжност с диаметър 1 mm (фиг. 18.33). По посока на 

проводниците се изчертава линия с дължина 10 mm. Предвидени са няколко спе-

цифични знака за комуникационните съоръжения. Шахтите по подземните съ-

общителни линии се изобразяват на всички ТП чрез знака, показан на фиг. 

18.34а, а разпределителните телефонни шкафове – чрез знака на фиг. 18.34б. За 

оформяне на радио мачти се използват различни знаци за М 1 : 1000 и за по-

едрите мащаби (фиг. 18.35). Обтегачите се оформят на дейс-

твителните си места, а самите мачти – чрез немащабен знак, 

ориентиран на север. При наличие на множество близко раз-

положени мачти се оформя само най-високата от тях. Ако 

липсват обтегачи, се изобразява само немащабният знак. По-

ради липсата на специфични знаци за изобразяване на GSM 

антени, знаците на фиг. 18.35 могат да се използват са изоб-

  
    а       б 

Фиг. 18.30 

 
 

        а          б           в         г 

Фиг. 18.31 Ветрогенератори 

 
немащабно            мащабно 

Фиг. 18.32 Соларни паркове 

 
Фиг. 18.33 

 
 а           б 

Фиг. 18.34 

 
   М 1: 1000        М 1 : 500 

Фиг. 18.35 Радио мачти на ТП 
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разяването им, когато са самостоятелно разположени (не са върху сгради или съоръжения). 

На ЕТК се изобразяват всички съобщителни линии (телефонни, сигнални и др.), кога-

то са изградени на стълбове над земята (фиг. 18.36). Ако линиите минават покрай пътища и 

са над 3 m от края на банкета, те се изобразяват 

изцяло по протежение на пътищата. Ако са на 

разстояние под 3 mm от банкета, съобщителните 

линии се изобразяват само в участък дълъг 1-2 

cm, след което се прекъсват. В населените места, 

както и на СТК и на ДТК комуникационни линии не се изобразяват. 

 Антените на комуникационните обекти (радиорелейни, радио и телевизионни) се 

изобразяват на ЕТК, ако са с височина над 5 m., чрез знака на фиг. 18.37а. Когато антените са 

върху сграда, знакът се комбинира със знака за сграда. Съоръжения, които се 

извисяват над околните обекти, се съпровождат от надпис за височината им. Ан-

тените на GSM клетките се изобразяват само извън населените места, ако са раз-

положени на самостоятелни кули или стълбове и са с височина над  5 m. 

 Сателитните антени на ЕТК се изобразяват само ако са разположени на земята и са 

закрепени трайно с фундамент (фиг.17.36б). Могат да се изобразяват антени върху сгради, 

само ако са много големи. 

 На СТК се показват всички радиотелеви-

зионни кули, телевизионни центрове (фиг. 

18.38а), като условният знак се поставя на място-

то на главните постройки или мачтите. Отделни 

радио мачти и телевизионни мачти се изобразяват 

само (фиг. 18.38б), ако имат значение за ориенти-

ри. Показват се и всички телевизионни кули чрез 

знаците на фиг. 18.38в. В М 1 : 200 000 и в се 

изобразяват само по-характерните радио и телеви-

зионни кули. В М 1 : 500 000 те се изобразяват 

само извън населените места, а в М 1 : 1 000 000 – 

само в слабо населени райони. 

3.3 Тръбопроводи 

 Върху топографските планове се изобразяват всички надземни тръбопроводи чрез 

знака на фиг. 18.39 горе. Видът на пренасяния материал се пояснява чрез надписи: „T” – топ-

лопровод, „Г” – газопровод и т.н. Линията, изобра-

зяваща провода се прекъсва, за да се изобрази над-

писа. Местата на подпорите се изобразяват чрез 

квадратчета със страна 0.8 mm. За надземните кана-

ли се използва специален знак в кафяв цвят (фиг. 

18.39 долу), като подпорите се оформят чрез по-големи квадрати (1.2 mm). Поставя се надпис 

“К”. Надписите за вида на проводите се поставят през не повече от 5 cm. 

Подземни проводи на ТП не се изобразяват. Шахтите по тях се показват чрез специ-

ални знаци, според вида и формата си чрез знаците на фиг. 17.15. 

На ЕТК всички надземни тръбопроводи с дължина над 10 mm в мащаба на картата, се 

изобразяват чрез знака фиг. 18.40. Видът им (паропровод, газопровод, въздухопровод и т.н.) 

се надписва през няколко сантиметра на картата. 

Съоръженията по надземните проводи (компре-

сорни и разпределителни станции) се заснемат и 

изобразяват мащабно или с немащабния знак за 

сграда и видът им се пояснява с надпис.  

 
 

Фиг. 18.36 Комуникационна линия на ЕТК 

 
 

а         б 

Фиг. 18.37 

М 1:25 000  по-дребни мащаби 

 

а) телевизионни и ра-
дио центрове 

б) радио и телевизи-
онни мачти 

в) телевизионна кула 

Фиг. 18.38 Комуникационни обекти 

на СТК и ДТК 

 
Фиг. 18.39 Тръбопроводи на ТП 

 
 

Фиг. 18.40 Тръбопроводи на ЕТК 
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Подземни тръбопроводи на ЕТК не се изобразяват. Шахтите по тях се по-

казват чрез знака на фиг. 18.41. В населени места шахтите на водопроводната и 

канализационната системи не се показват. 

 На средно и дребно мащабните карти тръбопроводите5 се подразделят на газопро-

води (фиг. 18.42а) и нефтопроводи (фиг. 18.42б). 

В тези мащаби се изобразяват и подземните про-

води, като трасетата им се показват с пунктирана линия 

(фиг. 18.42в). Компресорните и помпените станции, 

както и обслужващите постройки се показват със знака 

за сграда и се поясняват с надпис.  

 При преминаване през населени места, знаците 

на тръбопроводите се прекъсват и тези обекти не се 

изобразяват на територията на селищата. 

4. Авиотранспортни обекти6 
 На топографските карти се изобразяват 

всички летища и площадки за кацане. На ЕТК и 

ТП летищата се показват чрез изобразяване на 

полосата за рулиране, излитане и кацане чрез 

знака на фиг. 18.43, а оградите, сградите и съо-

ръженията - със съответния условен знак. Лети-

щето се придружава от пояснителен надпис и 

наименование, ако има такова. 

На средно мащабните карти се изобразява контура на летищните комплекси със зна-

ка за ограда или с точкова линия, ако летището няма ограда. Вътре в контура се поставя зна-

ка за летище (фиг. 18.44а). При възможност, 

постройките, хангарите, работилниците и др., 

които се намират в района на летището се 

заснемат и се изобразяват със знака за сгради. 

Пистите се показват чрез знака на фиг. 

18.44б, ако размерът им позволява. Военни 

летища не се нанасят на СТК. На дребно ма-

щабните карти летищата се изобразяват само 

със знака на фиг. 18.44а, който се центрира в 

средата на летищния комплекс. Със знака на 

фиг. 18.44в се показват площадките за кацане 

на самолети извън летищните комплекси, например, площадки за селскостопанската авиа-

ция. 

5. Селскостопански и горскостопански обекти 

 На топографските карти се изобразяват площи и съоръжения, предназначени за селс-

костопански и горскостопански дейности. Такива са преди всичко стопански дворове, ферми, 

машинно-тракторни станции, площи трайно заети от парници, оранжерии, навеси и складови 

бази.  

                                                 
5 5 В знаковата система за СТК и ДТК, приета през 2015 година са изпуснати знаците за тръбопроводи. Затова 

са указани знаците от по-стара знакова система. 
6 Въпреки, че по същество са транспортни обекти, летищата и съоръженията по тях се изобразяват заедно с 

населените места и промишлените обекти, защото обикновено са разположени в съседни територии. При гене-

рализация на транспортните обекти с предимство се изобразяват онези от тях, които обслужват летищата. 

  
Фиг. 18.41 

Газопроводи 

Нефтопроводи 

Подземни газо и 
нефтопроводи  

 

а 
 

б 

в 

 Фиг. 18.42 Изобразяване на тръбопро-
води на СТК и ДТК 

 
Фиг. 18.43 Писти за излитане и кацане и 

полоси за рулиране на летища 

  М 1:25 000       по-дребни мащаби 
 

а) летища  

б) писти на 
летища 

в) площадки 
за кацане 

Фиг. 18.44 Комуникационни обекти на 

СТК и ДТК 
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5.1 Изобразяване на селско и горско стопански обекти на ТП 

Фермите и стопанските дворове се изобразяват, 

като се оформя оградата им, сградите и съоръженията в 

тях и се поставя пояснителен надпис за вида им. Селс-

костопанските сгради се изобразяват по контура си и 

при възможност (ако са по-големи) се надписва пред-

назначението им. За някои особени постройки са пред-

видени специални знаци. Чрез знака на (фиг. 18.45а се 

изобразяват хранилища за зеленчуци, плодове и цветя 

(складове, хладилни камери). Поставя се надпис, който 

показва вида на съхраняваната продукция. С аналогичен 

знак се изобразяват оранжериите (фиг. 18.45б), които се 

различават от хранилищата по надписа „оранж.”. Пар-

ниците се изобразяват с пунктир (фиг. 18.45б) и се по-

ясняват с надпис „парник”. За разлика от оранжериите, 

които имат собствено отопление, за затопляне те разчи-

тат на слънчевите лъчи и на заровената под тях оборска тор, която при гниене отделя топли-

на. Тъй като местата на парниците се преместват периодично, те се изобразяват с пунктир на 

ТП.  

Когато се изобразява комплекс от няколко парници или оранжерии, не се надписва 

всяка постройка, а се поставя общ надпис за групата, както е показано на фиг. 18.45б. 

 Съоръженията в стопанските дворове се заснемат и изобра-

зяват мащабно (като сгради). Тъй като няма предвидени специал-

ни знаци, поставят се надписи за предназначението им. На фиг. 

18.46 е показан начина за изобразяване на силоз7 (а) и на силажна 

яма8 (б). 

 Пчелините се изобразяват, като се оформя оградата им (ако няма такава се изчертава 

непрекъсна линия с дебелина 0.12 mm по границите им), изобразяват се сградите и съоръже-

нията в тях и се поставя надпис „пчелин”. 

5.2 Изобразяване на селско и горско стопански обекти на ЕТК 

 На ЕТК се заснемат всички селскостопанска сгради. Те обикновено имат достатъчно 

големи размери, за да се изобразяват мащабно. Използват се стандартните знаци за масивни 

и немасивни постройки. Не се пояснява предназначението на всяка сграда поотделно. Целият 

комплекс от сгради и площадки се огражда със знак за ограда, а ако няма такава - със знак за 

стопанска граница. Вътре в комплекса, на място свободно от ситуационни елементи, се над-

писва предназначението му, например, “стопански двор”. Колиби и кошари извън населени-

те места се изобразяват като паянтови постройки и се обозначават с надпис: “кол.” или 

“кош.” 

 Въведени са специални знаци за изобразяване на някои постройки и съоръжения: 

 Оранжериите се изобразяват независи-

мо от размера си. Предвидени са немащабен знак 

(фиг. 18.25а, ляво) и мащабен знак (фиг. 18.47а, 

дясно). Единични оранжерии не се надписват, а на 

комплекс от оранжерии се поставя надпис, напри-

мер: “оранжерия за цветя”, “оранжерия за зелен-

чуци”. Ако комплексът е по-малък, може да не се 

пояснява какво се отглежда в него.  

                                                 
7 Силоз – склад за зърнени храни, брашно или цимент, най-често с цилиндрична форма. 
8 Силажна яма – склад, най-често подземен, в който се съхранява зелена фуражна маса. 

 

 

а) хранилище 

за зеленчуци 

 

 

 

б) оранжерия 

 

 

 

в) парник 

Фиг. 18.45 

 
   а                б 

Фиг. 18.46 

  

а) оранже-

рии 

б) парници 

немащ.   мащабно 

Фиг. 18.47 Селскостопански обекти 
на ЕТК 
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 Парниците се изобразяват, ако са на постоянни места и могат да се изобразят ма-

щабно. Оформят се с тънка непрекъсната линия (фиг. 18.47б) и се поставя се надпис “пар-

ник”. 

 Пчелините се изобразяват на ЕТК, ако съдържат повече от 10 кошера. Всички 

сгради в тях се оформят по контурите си, а местоположението на кошерите не се показва. 

Оградата се оформя със съответния знак, а вътре в територията се поставя пояснителен над-

пис.  

 За горскостопанските обекти не са предвидени специални знаци. Те се изобразяват 

чрез общите знаци за сгради и промишлени обекти и предназначението им се пояснява с 

надписи, например, “горски разс.”, “разв. на фазани”, “ловен дом” и т.н.  

5.3 Изобразяване на селско и горско стопански обекти на СТК и ДТК 

 На средно и дребно мащабните карти, селско и горско стопански обекти се изобразя-

ват съгласно общите правила за оформяне на промишлени предприятия. Границите на сто-

пански дворове, разсадници, оранжерийни комплекси и т.н. се изобразяват като квартали на 

населените места (ако имат масивни огради, те се изобразяват на СТК). На СТК се изобразя-

ват основните сгради в комплекса. Поставя се надпис за предназначението му. Ако селскос-

топанските обекти са в населени места, пояснителните надписи се дават само по изключение, 

за важни обекти и в райони с безсистемно застрояване. 

 На средно мащабните карти са предвидени знаци за изобразяване на: 

 Оранжерии. Изобразяват се само на СТК, ако размерът им позволява да се изобра-

зят мащабно. Знакът на фиг. 18.48а се пояснява с надпис „оранж.“.  

 Пчелини. Изобразяват се само на СТК, ако са постоянно действащи. При наличие 

на дървета, площта, заета от пчели-

на на картата се запълва със зелен 

фон (фиг. 18.48в). Когато пчелините 

са разположени в големи дворове и 

в тях има сгради, те се изобразяват.  

 Кошари. Изобразяват се 

на СТК в райони, които са бедни на 

ориентири със знака за отделни 

дворове. При достатъчно място мо-

же да се постави пояснителен над-

пис: “кош.”.  

 Горски домове. Това са 

сгради в горите, които служат за 

осъществяване на различни горс-

костопански мероприятия. Изобразяват се със знака на фиг. 18.48г.  

6. Други промишлени обекти 
 Върху топографските планове са предвидени знаци за изобразяване на: 

 Кулокран. Предвидени са два знака за изобразяване на съоръже-

нието – за М 1 : 1000 (фиг. 18.49а) и за по-едрите мащаби (фиг. 18.49б). 

Основите на крана се изобразяват с точките си размери. дължината на 

стрелата не се показва мащабно, а с фиксиран размер (5 mm  М 1 : 1000 и 

6 mm за останалите мащаби), като винаги се ориентира надясно. Ако ку-

локранът се движи по релси, те се изобразяват мащабно.  

 

 

        М 1:25 000            по-дребни мащаби 

 

 

а) оранжерии  

б) пчелини без 
дървета 

в) пчелини с 
дървета  

г)горски дом 

Фиг. 18.48 Селскостопански обекти на СТК 

 
   а               б  

Фиг. 18.49 
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 Портален кран. С непрекъсната линия се изобразява релсовият 

път, по който се движи съоръжението и неговата конструкция (фиг. 

18.50). Между релсите се поставя немащабен знак, който показва вида 

на крана. Тъй като съоръжението е подвижно, то се поставя на свободно 

място по протежение на релсите.  

Пояснителни надписи не се поставят. 

 Естакада. Естакадите служат за пренасяне на материали в промишлените предприя-

тия. Опорите им се изобразяват, съобразно сечението си (кръгло, квадратно), на точките си 

места. При размери по-малки от 1.2 mm, опорите се 

изобразяват преувеличени до 1.2 mm. Широчината 

на съоръжението се изобразява с  пунктир (фиг. 

18.51). Предвидени са различни знаци за М 1 : 1000 

и за останалите мащаби на ТП. 

Ако под естакадата има други обекти, които 

трябва да се изобразят на ТП, линиите им се прекъс-

ват при пресичане с контурите на естакадата. При преминаване на път под естакада, се над-

писва светлата височина, която ограничава височината на превозните средства, които могат 

да минат под нея. 

 

На ЕТК са предвидени знаци за някои специфични промишлени обекти: 

В районите на промишлени предприятия и пристанища се изобразяват крановете, ко-

ито са установени на постоянни места. Кулокранове се изобразяват чрез знака на фиг. 18.52а, 

ако височината е над 5 m. Порталните кранове се 

изобразяват чрез знака, показан на фиг. 18.52б, ако 

релсовият им път е по-дълъг от 2 mm в мащаба на 

картата и разстоянието между опорите е по-голямо 

от 1 mm в мащаба на картата. Релсовият път се изоб-

разява мащабно, а знакът за кран се поставя в средата 

му. 

Естакади и транспортни ленти, чрез които 

се извършва пренасяне и товарене на материали от 

минни галерии, открити разработки и в промишлени 

предприятия се показват чрез знака на фиг. 18.52. 

Условният знак се придружава от пояснителен над-

пис „естакада“ или „трансп. л.“. 

 Малки съоръжения, задвижвани от вода, се изобразяват чрез знака на фиг.  18.52г, 

придружен от пояснителен надпис „дъскорезница“, „бара“, „тепавица“ и др. 

Социално-културни обекти 

С оглед да бъдат запазени при устройственото проек-

тиране, на топографските планове се изразяват паметници, 

скулптурни фигури, отделни гробове и други специфични за 

градския пейзаж обекти. Предвидени са няколко условни зна-

ка (фиг. 18.53). Ако основата на обекта може да се покаже 

мащабно, тя се оформя с тънка непрекъсната линия, а знакът 

се поставя в нея.   

 

 
Фиг. 18.50 

 
      М 1 : 1000                   М 1 : 500 

Фиг. 18.51 Естакада 

  

а) кулокран 

б) портален кран 

в) естакада 

г) съоръжение, зад-
вижвано от вода 

Фиг. 18.52   Други промишлени 
обекти на  ЕТК 

 
      а        б       в        г        д   

Фиг. 18.53 Паметници 
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Тема 19 

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ОБЕКТИ ВЪРХУ        

ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ 
  

Върху топографските карти се изобразяват следните обекти от транспортната система: 

 Железопътни линии с нормална ширина (1435 mm), включително линии на метро-

то, когато са на повърхността; 

 Теснолинейни, еднорелсови, въздушни и трамвайни линии; 

 Въжени линии и лифтове; 

 Пътищата от републиканската пътна мрежа; 

 Полски и горски пътища; 

 Пътища за животни и пътеки; 

 Съоръжения по пътищата и железниците. 

 При оформяне на обектите на транспорта в различните мащаби се поставят специ-

фични цели. На топографските планове особено внимание се обръща на пълнотата на изоб-

разяване и връзките между транспортните обекти. Върху ЕТК се акцентира на точността при 

оформяне на обектите. Изобразяват се всички транспортни обекти и съоръжения по тях. На 

средно мащабните карти се извършва известен отбор на полските и горски пътища и пътеки. 

Основната цел е точно предаване на разклоненията и завоите на пътища, подробно изобразя-

ване на пътните съоръжения, определящи транспортните възможности и служещи за ориен-

тир. Върху дребно мащабните карти основно изискване е да се предаде правилно гъстотата 

на транспортната мрежа, защото голяма част от пътищата извън републиканската пътна 

мрежа не се изобразяват. Подбор се прави и на някои от пътищата от IV клас. 

Изобразяването на пътищата при съставяне на картите се извършва от по-високия 

клас към по-ниския. Пътните съоръжения по правило се поставят след оформяне на пътя. 

1. Изобразяване на железопътната мрежа 
 Железопътните линии се изобразяват на топографските карти съобразно тяхната кла-

сификация. Те се подразделят в зависимост от: 

 Ширина на коловозите - широколинейни (над 1435 mm широчина между релсите1) 

и теснолинейни (с по-малка ширина между релсите); 

 Брой на линиите - еднолинейни и двулинейни (единични и двойни); 

 Вид на тягата - електрифицирани и други (за дизелови и парни локомотиви); 

 Състояние на линията - действащи, строящи се, недействащи, законсервирани. 

1.1 Широколинейни ж.п. линии 

На топографските планове се изобразяват всички железопътни линии. Предвидените 

знаци се различават за М 1 : 1000 и за по-дребните мащаби (фиг. 19.1). Широчината на ж.п. 

линиите се изобразява мащабно чрез две линии непрекъснати с дебелина 0.2 mm, като в М 1 : 

1000 то е 1.5 mm, а в М 1 : 500 – 3 mm. Перпендикулярно на линията, през 10mm за М 1 : 

1000 и 15 mm за М 1 : 500, се поставят черти с дебелина 0.3 mm  и дължина 2.5 mm  в М  1: 

1000 и 5 mm в М 1 : 500. За по-дребните мащаби, дължината е с 2 mm по-голяма от широчи-

ната на линията.    

Стълбовете на електрифицираните линии се изобразяват на точките си места. Използ-

ват се различни знаци, в зависимост от вида им – едностранни или портални (фиг. 19.1б). В 

М 1 : 1000 стълбовете се отбелязват с кръгче с диаметър 0.8 mm,  а в останалите мащаби на 

                                                 
1 Само в страните от бившия Съветски съюз ж.п. линиите са с широчина 1524 mm. 
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ТП – квадрат със страна 1 mm. По оста на ж.п. линията се поставят стрелки, обозначаващи 

проводниците на електрическата мрежа. Чрез този знак се изобразяват и линиите на метрото, 

когато излизат на повърхността. 

           М 1 : 1000             М 1: 500 и по-едри мащаби 

 

а) железопътна линия 

 

б) железопътна линия – елект-

рифицирана 

 

б) железопътна линия в строеж 

Фиг. 19.1 Изобразяване на широколинейни ж.п. линии на ТП 

 Ж.п. линиите в строеж се изобразяват чрез пунктирани линии с дебелина 0.12 mm, 

като се нанасят само тогава, когато работите по строежа на платното, тунелите, подпорните 

стени, мостовете и др. са напреднали и може да се заключи, че линията ще бъде напълно за-

вършена. 

Железопътните линии с демонтирани релси не се изобразяват на ТП. Платното на тези 

линии, се изобразява чрез знаците за канавки, изкопи или насипи и се допълва с пояснителен 

надпис, например, „недействаща ж.п. линия”. 

 

По правило, широколинейните ж.п. линии се изобразяват изцяло върху всички 

топографски карти от основния мащабен ред (фиг. 19.2). Изключение се допуска за линии-

те в гарови и промишлени райони, когато се изобразяват в мащаби по-дребни от 1 : 25 000. В 

районите на гари и промишлени предприятия ж.п. линиите не се изобразяват с приетия знак, 

а с по-тънки линии, за да е възможно да се изобразят всички трасета. Ако между знаците за 

ж.п. линиите не може да се осигури повече от 0.3 mm светло поле, се допуска да се намали 

техния брой, като се запази общата площ, заета от линиите. В тези случаи основната проход-

на ж.п. линия и най-външните линии запазват местата си.  

При преминаване през застроени територии ж.п. линиите се показват без прекъсване. 

Ако знаците на останалите обекти не могат да бъдат изобразени на действителните им места 

се изместват така, че просвета между тях и условния знак на железопътната линията да не 

бъде по-малък от 0.2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Трасето на ж.п. линиите се оформя чрез непрекъсната линия с дебелина 0.6 mm на 

ЕТК, 0.4 mm в М 1 : 25 000 и 0.2 mm на останалите карти. Броят на платната на ж.п. линиите 

се показва на картите чрез една, две или три чертички, оформени напречно на линиите. Елек-

трифицираните линии се показват чрез допълнителна чертичка, успоредна на трасето (фиг. 

19.2 в и г). 

                ETK                       М 1:25 000    по-дребни мащаби 
 

а) еднопътна ж.п. линия 

б) двупътна ж.п. линия  

в) еднопътна ж.п. линия, 
електрифицирана 

г) двупътна ж.п. линия, 
електрифицирана 

д) ж.п. линия, в строеж 

е) платно на демонти-
рана ж.п. линия 

Фиг. 19.2 Изобразяване на широколинейни ж.п. линии в различни мащаби 
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 Когато релсовият път е демонтиран, но са запазени насипите на ж. п. линиите, те се 

изобразяват чрез знака на фиг. 10.2 е. Знакът не се оформя в райони, където насипите са 

унищожени или не представляват препятствие за придвижване. Ако линията не се използва, 

но релсовият път е запазен, се използват знаците за действаща ж. п. линия, като се поставя 

пояснителен надпис „недействаща“, успоредно на трасето през 15-20 cm. 

1.2 Други видове железни пътища  

Теснолинейните ж.п. линии се изобразяват на топографските планове с различни 

знаци за М 1 : 1000 и за останалите мащаби. 

Теснолинейните линии се изобразяват на ТП по правилата за останалите ж.п. линии, 

но дебелината на линиите е 0.12 mm (фиг. 19.3а). Широчината между линиите в М 1 : 1000 е 

постоянна (0.8mm), а в по-едрите мащаби се показва действителната широчина на релсите.  

Всички ж.п. линии, които използват за придвижване на товари и пътници въжета, 

зъбчати механизми и други подобни, се изобразяват чрез знака на фиг. 19.3б, който се разли-

чава от този за теснолинейна линия по стрелките, които показват посоката на придвижване. 

На трамвайните линии се показва действителната широчина между релсите, които 

се изобразяват с непрекъсната линия с дебелина 0.12 mm. Стълбовете на електропреносната 

мрежа се заснемат и изобразяват на точните си места чрез окръжност с диаметър 0.8 mm за 

М 1 : 1000 и 1.0 mm за останалите мащаби на ТП (фиг. 19.3в). Чрез линия между стълба и 

оста на трамвайната линия се показват държачите на захранващите проводници. Според По-

ясненията за употреба и изчертаване на условните знаци, дори когато захранващите кабели 

са окачени на сгради, в местата на окачване също се показва знака за стълб (през 20 – 30 мет-

ра). При двойна трамвайна линия, платната се изобразяват на точните си места чрез знаците 

на фиг. 19.3г.  

Трамвайни линии в строеж се изобразяват с пунктирани линии (фиг. 19.3д), само ако 

са поставени релсите им. Стълбовете за окачване на захранващите кабели бе се показват. 

Всички теснолинейни ж. п. линии се изобразяват на топографските карти в мащаби 

от 5 000 до 1 : 25 000. В по-дребните мащаби се показват само когато имат по-голяма дъл-

жина и служат за транспортна връзка между отделни райони. В останалите случаи се преда-

ват върху картите с подбор на по-важните.  

Трамвайните линии върху средно и дребно мащабните карти се изобразяват като 

теснолинейни пътища. На ЕТК са предвидени специални линейни знаци за тях (фиг. 19.4), а 

в останалите мащаби те се изобразяват чрез знака за теснолинейна линия.  

 

 

а) теснолинейна ж.п. линия 

 

б) бремсберги и хаспели 
 

в) единична трамвайна линия 

 

г) двойна трамвайна линия 

 

д) трамвайна линия в строеж 

          М 1: 1000                М 1 : 500 и по-едри мащаби 

Фиг. 19.3 Изобразяване на други видове железни пътища на топографските планове 
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 На ЕТК, чрез знака на фиг. 19.4г, се изобразяват (само когато са постоянно действа-

щи, а не сезонни):  

  финикулери (планински ж.п. линии, по които се движат в противоположни посоки 

два вагона, свързани със стоманено въже);  

  бремсберги (устройства за спускане на товари във вагонетки по наклонени релсови 

пътища); 

  зъбчати ж.п. линии (железопътни трасета, в които движението се осъществява от 

зъбни колела и трета зъбчата релса; използват се за преодоляване на много големи наклони). 

Указаните по-горе съоръжения се изобразяват върху картите на СТК чрез знака за 

теснопътна ж.п. линия (фиг. 19.4а). Всички съоръжения се изобразяват в М 1 : 25 000, а вър-

ху картите в М 1 : 50 000 и 1 : 100 000 се показват само ако са с дължина над 1 cm в мащаба 

на картата. На ДТК не се изобразяват. 

1.3 Въжени линии и лифтове 

На топографските планове се изобразяват всички въжени линии, които са на постоян-

ни места и имат солидни основи.  Стълбове по тях се изобразяват с точните размери на и 

форма на основа им, а самата въжена 

линия се показва с непрекъсната линич 

с дебелина 0.2 mm (фиг. 19.5). Пред-

назначението на съоръженията се по-

яснява с надпис: „турист.", „про-

мишл." и др. 

На топографските карти се изобразяват всички въжени линии с точното си местопо-

ложение на картите в мащаби до 1 : 25 000. В останалите мащаби се извършва подбор. На 

карти в мащаби по-дребни от 1 : 200 000 те не се изобразяват.  

На ЕТК фермите и стълбовете на линиите се 

изобразяват на точните си места, като се допуска да 

се направи подбор. В мащаби от 1 : 25 000 до 1 : 

200 000 знаковата система (виж фиг. 19.6) не пред-

вижда да се изобразяват стълбове и ферми на въже-

ните линии и лифтовете.  

На ЕТК знаците се придружават от пояснителен надпис за вида на въжената линия: 

„кабинков лифт“, „седалков лифт“, „товарна“ и др. 

1.4 Правила за оформяне на ж.п. линиите 

Знаците за ж.п. линии върху топографските планове се прекъсват при преминаване 

през мостове, като спират на 0.3 mm от знака на моста. На плановете в мащаби 1 : 500 и по-

дребни с пунктирана линия с дебелина 0.12 mm се изразява линията на основание на насипа 

от камъни. 

                ETK                       М 1:25 000    по-дребни мащаби 
 

а) теснопътна ж.п. линия 

б) теснопътна ж.п. линия в 
строеж   

в) надземна  линия на метро  

г) зъбчата железница, фи-
никулер, бремсберг 

Фиг. 19.4 Изобразяване на други видове железни пътища на топогр. карти 

 

Фиг. 19.5 Изобразяване на въжени линии на ТП 

ETK М 1:25 000 
по-дребни 

мащаби 

 

Фиг. 19.6 Изобразяване на въжени 

линии и лифтове 
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Когато извън районите на гари и промишлени предприятия преминават успоредно ня-

колко железни пътя, на топографските карти те се изобразяват само с една линия. Тя се 

прокарва по средата на участъка, зает от ж.п. линиите. Броят на железните пътища се указва 

с чертички (дълги 1.6 mm на ЕТК и 1.5 mm за останалите карти), перпендикулярни на трасе-

то на линиите (фиг. 19.2). Броят на чертичките съответства на броя на железните пътища.  

Електрифицираните ж.п. линии се изобразяват със специален линеен знак. Само в 

М 1 : 2 000 се изобразява точното местоположение на стълбовете на електропроводите. В 

останалите мащаби знакът се поставя през определен интервал (15 mm за ЕТК и 30 mm за 

останалите карти). 

 Ж.п. линиите в строеж се изобразяват с 

пунктирана линия, която по вид съответства на 

знака за съответната линия в експлоатация. Пред-

виден е и специален знак (фиг. 19.2е) за изоставе-

ни железни пътища (когато трасето е без релси). В 

мащаби до 1 : 25 000, включително, се изобразя-

ват всички трасета на изоставени ж.п. линии. В 

мащаби от 1 : 50 000 до 1 : 200 000 те се изобразя-

ват само в районни, бедни на ориентири. В по-

дребните мащаби изоставените линии не се изоб-

разяват. 

  Недействащите линии (линии, който не 

се използват, но имат релси) се изобразяват както 

действащите, но на подходящо място (прав учас-

тък от линията, където надписът няма да пречи на 

други знаци) се надписват: “недействаща”.  

 Ж.п. линиите на топографските карти се 

прекъсват при преминаване на мостове, тунели 

или под козирки. При ж.п. прелези на едно ниво 

линията не се прекъсва (фиг. 19.7а).  

2. Изобразяване на пътищата върху топографските карти 
 Пътищата се изобразяват на топографските карти с максималната възможна подроб-

ност, с оглед мащаба и гъстотата на пътната мрежа в конкретния район. Особено важно е да 

се предаде  конфигурацията на пътищата (завои, разклонения и т.н.) и инженерните съоръ-

жения по тях, защото те представляват много добри ориентири на местността. Обобщаване 

на извивки на пътищата се допуска само върху дребно мащабните карти или за криволичещи 

участъци с множество завои следващи непосредствено един след друг върху средно мащаб-

ните карти. Допуска се преувеличаване на радиусите на завои с цел да могат да се изобразят 

върху картата, но не повече от 0.2 - 0.3 mm. На средно и дребно мащабните карти със специ-

ални немащабни знаци се показват завоите с радиус по-малък от 25 метра и участъците с 

наклон над 8%. При следващи един след друг остри завои, не се показва знака на всеки завой 

а се обозначава целия участък. Ако наклоненият участък от пътя има на картата дължина над 

1 cm, надписи се поставят през 5 mm по протежение на пътя. 

 Когато път преминава непосредствено до хидрографски обект (река или брегова ли-

ния), между двата знака трябва да се осигури не по-малко от 0.3 mm. Когато обектите са по-

близко, се допуска знакът на пътя да се отмести, за да се осигури разстоянието.    

 Пътищата се подразделят на четири групи: 1) Пътища от републиканската пътна 

мрежа, които са с трайна настилка и се поддържат редовно; 2) Други пътища с трайна 

настилка (например, общински, ведомствени, военни, частни и др.); 3) Пътища без трайна 

настилка (полски и горски пътища), по които могат да се движат автомобили с повишена 

проходимост; 4) Пътеки, по които не могат да минават автомобили.  

 

а 

 

 

 
 

б 

 
 

 

 

 

в 

 

  
               ЕТК                                  СТК 
Фиг. 19.7 Пресичане на ж.п. линии и шо-
сета: а) на едно ниво; б) надлез над ж.п. 

линия; в) надлез над шосе 
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2.1 Изобразяване на пътища върху топографските планове 

На топографските планове се показват всички пътища и съоръженията по тях. Зас-

немат се и се оформят с непрекъсната линия, с дебелина 0.12 mm, банкетите и отводнителни-

те  канавки, пешеходни и вело алеи (фиг. 19.8а). Границите на платната за движение се 

оформят с по-дебела линия (0.2 mm). При изобразяване на автомагистрали се показват разде-

лителните ивици между платната. Мястото, в което се сменя вида на настилката се показва с 

точкова линия, от двете страни на която се поставя надпис за вида на настилката: „А” за ас-

фалт; „П” за паваж; „М” за макадам; „Б” за бетон. 

 Шосета в строеж се изобра-

зяват само, ако е построено тяхно-

то легло. Заснема се контура на 

строежа и се оформян на картата с 

пунктир (фиг. 19.8б)   

Профилираните пътища се 

изобразяват чрез платното за дви-

жение (с пунктир), банкета и ка-

навките за отводняване ( с непре-

късната линия (фиг. 19.8в). Със 

същия знак се показват и изоста-

вените и неподдържани шосета, 

ако по тях може да се извършва 

движение на автомобили. 

 Полските и горски пътища, по които няма подобрения, се изобразяват чрез знака на 

фиг.19.8г. Пунктираната линия се поставя откъм северната, западната или северозападната 

страна на листа. 

2.2 Изобразяване на пътища върху топографските карти 

На топографските карти пътищата се подразделят на: автомагистрали, усъвършен-

ствани шосета (първокласни пътища), шосета (пътища от II до IV клас). Те се изобразяват 

върху топографските карти от целия мащабен ред. По изключение се допуска изпускане на 

шосета само при ДТК в за гъсто населени райони. Тогава не се изобразяват някои от шосета-

та от IV клас. 

Общинските, ведомствените и т.н. пътища с трайна настилка се включват към пъти-

щата от IV клас.  

 2.2.1 Автомагистралите са пътища, пред-

назначени за интензивно движение на транспорт-

ни средства с висока скорост. Имат твърдо покри-

тие (обикновено асфалт и по-рядко - бетон) и ши-

рочина над 14 m. Движението е еднопосочно. Тра-

сето на автомагистралите се огражда с телена ог-

рада за избягване на внезапно излизане на живот-

ни на платното. Имат платна за авартийноспиране 

иу площадки за краткотраен отдих. Автомагистра-

лите не преминават през населени места и преси-

чат други пътни артерии на различни нива. Радиу-

сите на завоите са до 600 m равнинни райони и 

над 150 m в планински. 

Автомагистралите се изобразяват със зна-

ците на фиг. 19.9а (на ЕТК) и фиг. 19.10а (на ос-

таналите карти), като се показва разделителната ивица между платната (с изключение на М 

 

 

а) пътища с трайна 

настилка (шосета) 

 

 
б) шосе в строеж 
 

в) профилиран и 

подобрен път без 

трайна настилка 

 

г) път без трайна 

настилка 

Фиг. 19.8 Изобразяване на пътища на ТП 

 

а) автомагистрали 

б) автомагистрала с две 
раздалечени платна 

в) път от републиканска-
та пътна мрежа 

г) път с трайна настилка 
извън републ. мрежа 

д) изоставен път 

е) път с нетрайна нас-
тилка 

ж) междуселски почвен 
път 

з) почвен път 

Фиг. 19.9 Пътища на ЕТК 
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1: 500 000). На автомагистралите се поставя надпис, например, „8х2А”, показващ броя на 

лентите за движение по магистралата („8”), широчината на всяка лента (2m) и вида на нас-

тилката (асфалт). Вътрешността на знака се оцветява в оранжев цвят. 

Когато на ЕТК разстоянието между платната позволява да се изобрази мащабно, то се 

оформя както е показано на фиг. 19.9б.  

Със същия знак се изобразяват и скоростните пътища, както и пътищата, които имат 

две обособени платна. 

2.2.2 Усъвършенстваните шосета имат твърдо покритие и са с ширина над 6 m. Ра-

диусите на завоите в равните участъци са 250 - 400 метра, а в планините не по-малко от 60 

метра. Усъвършенстваните шосета пресичат ж.п. линиите на различни нива.  

Върху топографските карти знаците за шосета се съпровождат с надписи за ширината 

на настилката; ширината на целия път, включително банкета и за вида на настилката, напри-

мер, „5(7)А”. Използваните означения за вида на настилката са указани в таблица 19.1. Над-

писите се разполагат на свободни места по протежение на знака, през 10 - 15 cm. Ако дължи-

ната на пътя е по-малка от 3 cm, характеристиките му не се показват. В М 1 : 500 000 широ-

чината на пътя с банкета не се показва. При ЕТК няма предвиден отделен знак за усъвър-

шенстваните шосета и те се показват със знака за шосета. 

2.2.3 Шосетата представляват пътища с трайна настилка, при които не са изпълнени 

някои от изискванията за усъвършенстваните шосета. На СТК и ДТК се надписват както 

усъвършенстваните шосета. Изобразяват се с по-тесен знак отколкото усъвършенстваните 

шосета. 

 Върху ЕТК широчината на пъ-

тищата се изобразява мащабно. Канав-

ките не се включват в ширината на пътя. 

Ако ширината на пътя в мащаба на кар-

тата е по-малко от 0.8 mm, то пътя се 

изобразява с широчина 0.8 mm.  

 На средно и дребно мащабните 

карти шосетата се изобразяват със 

стандартна ширина, независимо от 

действителните им размери. На картите 

в М 1 : 25 000 те са 0.8 mm широки, в 

мащаби от 1 : 50 000 до 1 : 200 000 те са 

0.6 mm, а в М 1 : 500 000 – 0.35 mm. 

 На шосетата се поставя надпис за 

размера и настилката на пътя, както на 

усъвършенстваните шосета. 

 На ЕТК шосетата се подразделят на две категории (съгласно Закона за пътищата): шо-

сета от републиканската пътна мрежа (фиг. 19.9в) и местни пътища (фиг. 19.9г). Пътища-

та от републиканската пътна мрежа (освен автомагистралите и скоростните пътища, включ-

ват пътищата от първи, втори и трети клас. Местните пътища са общински и частни пътища, 

отворени за обществено ползване.   

2.2.4 Подобрени почвени пътища (междуселски пътища) са профилирани2, без трай-

на настилка, с широчина над 3 m. По тях може да са изградени съоръжения - водостоци, из-

копи, насипи и др. Използват се през цялата година. Върху ЕТК и картите в М 1 : 25 000 се 

изобразяват всички пътища от този тип, а в останалите мащаби се извършва подбор в съот-

ветствие с гъстотата на пътната мрежа в района. При генерализацията на пътищата предпо-

читание се дава на онези, от тях, които свързват населени пунктове и тези, покрай които има 

засадени дървета. Труднопроходимите участъци от пътищата се изобразяват с пунктирани 

                                                 
2 Профилът на пътя е оформен изкуствено за подобряване на проходимостта на пътя.  

  М 1:25 000    по-дребни мащаби 
 

а) автомагистрали 

б) усъвършенствани 
шосета   

в) шосета,  

г) подобрени почвени 
пътища 

д) схематични шосе-
та 

е) почвени пътища 

ж) подобрени почвени 
пътища  

Фиг. 19.10 Пътища на СТК и ДТК 
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линии върху средно и дребно мащабните карти. На СТК и в М 1 : 200 000 знаците на подоб-

рените почвени пътища се оцветяват в жълт цвят и се поставя надпис за широчината на пътя. 

2.2.5 Полски и горски пътища, зимни пътища са непрофилирани земни пътища с 

ширина до 3 m. Използват се в селското и горското стопанство при сезонните работи и за 

извозване на дървен материал. Когато такива пътища минават през мери и около населени 

места, те се изобразяват само ако имат постоянна връзка с други пътища или с улиците на 

населеното място. Върху средно мащабните карти тези пътища се показват с подбор, а на 

дребно мащабните - само когато в района няма пътища от по-висок клас. Полските и горски-

те пътища се оформят върху топографските карти с единична пунктирана линия.  

2.3 Пътеки 

2.3.1 Изобразяване на пътеки на топографските планове 

Изобразяват се всички пътеки, годни за преминаване на хора. Туристическите пътеки 

и пътеките, по които са направени подобрения – парапети, мостове, настилка и други – се 

изобразяват чрез знака на фиг. 19.11а (с дебелина 0.2 mm). Останалите пътеки се показват с 

по-дребен пунктир с дебелина 0.12 mm 

(фиг. 19.11б). На туристическите пъте-

ки могат да се поставят надписи за 

вида им. 

2.3.2 Изобразяване на пътеки на ЕТК 

 На ЕТК също са предвидени знаци за:  про-

филирани пътеки (фиг. 19.12а) и пътеки (фиг. 

19.12б). Профилираните пътеки се изобразяват с 

пунктирана линия с дебелина 0.25 mm; дължината 

на щрихите е 3 mm, а разстоянието между тях - 1 

mm. Останалите пътеки се оформят с пунктирана линия с дебелина 0.18 mm; дължината на 

щрихите е 2 mm, а разстоянието между тях - 1 mm. 

2.3.3 Изобразяване на пътеки на СТК и ДТК 

На СТК, в рядко населени и планински райони с рядка пътна мрежа се изобразяват 

всички пътеки за товарни животни. В мащаби 1:50 000 и 1:100 000 и на ДТК те се показват 

с подбор, ако мрежата от пътеки е гъста. В М 1 : 200 000 се изобразяват всички пътеки за 

товарни животни в гористи райони. 

Пътеките за пешеходци се изоб-

разяват в труднодостъпни райони (пла-

нини, храстови площи, блата); в участъ-

ци, където няма други пътища за движе-

ние. В останалите райони пътеки се по-

казват само когато служат като единствени пътища към важни обекти. В мащаби, по-дребни 

от М 1 : 200 000 пътеките не се изобразяват.  

 

а) профилирана 
пътека 

б) пътека 
Фиг. 19.11 Пътеки на ТП 

 

а) профилирана пътека 

б) пътека 

Фиг. 19.12 Пътеки на ЕТК 

  М 1:25 000    по-дребни мащаби 
 

а) пътеки за товар-
ни животни 

б) пътеки   

Фиг. 19.13 Пътеки на СТК и ДТК 
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2.4 Надписи  по пътищата 

 На топографските планове не се поставят надписи, освен показания на фиг. 19.8а над-

писи при смяна вида на настилката, защото всички 

размери на пътя се показват мащабно. На топограф-

ските карти се полазват няколко вида надписи за 

характеристиките на пътищата. 

2.4.1 Надписи за характеристики на пътя 

 За поясняване на широчината на пътищата и 

вида на тяхната настилка на топографските карти се 

поставят надписи през 15 – 20 cm. Прекъсват се ли-

ниите, изобразяващи пътя. Фонът не се прекъсва, а 

надписът се поставя върху него.  

На автомагистралите и скоростните пътища надписите имат вида „11х2А“ (фиг. 

19.14а), където „11” е широчината на едното платно, „2” е броят на платната; „А” – материа-

лът на настилката. 

Шосетата се поясняват с надписи, които имат следния вид: „8(10)А“ (фиг. 19.14б), 

където „8” е широчината настилката, „10” е широчината на настилката заедно с канавките от 

двете страни; „А” – материалът на настилката.  

На пътищата без трайна настилка се поставят надписи само за широчината на прохо-

димата част на пътя (фиг. 19.14в).  

Всички широчини се указват в метри. На 

ЕТК не се надписват почвените пътища, в т. ч. 

и основните и междуселските почвени пътища. 

На СТК се поясняват само подобрените почве-

ни пътища. 

Съкращенията, които се използват за 

указване материала на настилката са показани в 

таблица 19.1. 

Надписите се поставят на прави участъ-

ци от пътищата, така че да не пресичат други 

знаци. За поставяне на надписа се прекъсва 

контура  на пътя, но фонът се изобразява и под надписа. 

2.4.2 Надписи за номерацията на пътищата  

 На топографските карти се поставят надписи за националната и европейската номера-

ция на пътищата. Номерата се поставят в правоъгълник, който прекъсва както контура на 

пътя, така и  неговия фон.  

Всички пътища от републиканската пътна мрежа имат уникален номер, който показва 

и техния клас. Преди номера на автомагистралите се изписва буква „А“, за да се отличават от 

останалите пътища (фиг. 19.15). Пътищата от 

първи клас имат една цифра в номера, тези от 

втори клас има две цифри, а от трети клас – три 

или четири цифри. 

Пътищата, които представляват и евро-

пейски коридори (в България са девет на брой), 

се поясняват с допълнителен надпис за европейската номерация на пътя, който започва с „Е“. 

 

а) магистрала 

б) шосе 

в) път с нетрайна 
настилка 

Фиг. 19.14 Надписи по пътищата 

(размерът на знаците е преувели-

чен два пъти) 

Вид на настилката Означение 

Асфалт, асфалтобетон А 

Бетон, циментобетон  Б 

Сгурия Сг 

Чакъл Ч 

Клинкер Кл 

Каменна наст., калдаръм К 

Паваж П 

Таблица 19.1 Означения за вида на нас-
тилката на шосетата на СТК и ДТК 

 

Фиг. 19.15 Номерация на пътищата   (раз-

мерът на знаците е преувеличен два пъти) 
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2.4.3 Указатели за смяна вида на настилката 

В местата на смяна на материала на 

настилката се поставят специални знаци 

(фиг. 19.16). От двете страни се означава 

вида на материала с показаните в табл. 

19.1 символи.  

 

2.5 Указания за проходимостта на пътя на СТК и ДТК 

Върху средно и дребно мащабните карти се нанасят знаци, които показват препятст-

вия и участъци, в които движението е затруднено. Те се използват при проектиране на трасе-

та за движение на извънгабаритни товари. Такива знаци са показани на фиг. 19.17:  

2.4.1 Стръмни наклони (над 8%). Ако участъкът 

е с размер над 1 cm, знаците се поставят през 0.5 mm по 

целия наклонен участък. 

2.4.2 Завои с малки радиуси (по-малки от 25 

m). Когато в планински райони следват няколко завоя с 

малък радиус, се обозначава целия участък, а не всеки 

завой. 

          ЕТК          М 1:25 000   по-дребни  мащаби                                                       

 

Фиг. 19.16 Указатели за смяна на настил-

ката (размерът на знаците е преувеличен 

два пъти) 

 

а) стръмен наклон 

б) завой с малък 
радиус 

Фиг. 19.17 Указания за проходи-
мостта на пътя върху СТК и ДТК 
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Тема 20 

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ПО                        

ТРАНСПОРТНИТЕ ОБЕКТИ  

1. Мостове и водостоци 
Мостовете и водостоците1 са най-често срещаните инженерни съоръжения по пътната 

и железопътната мрежа. Върху топографските планове и карти в мащаби до 1 : 50 000 (вклю-

чително) се изобразяват всички мостове и водостоци, когато те са на ж.п. линии и на шо-

сета. В М 1 : 100 000 в силно пресечени местности когато често се срещат мостове, се до-

пуска да не се изобразяват мостовете и водостоците през по-незначителни препятствия. В по-

дребните мащаби водостоци не се изобразяват, а мостовете се показват с подбор на по-

големите от тях. 

Мостовете и водостоците на почвените пътища се изобразяват изцяло в мащаби до 

1 : 25 000 (вкл.). В по-дребните мащаби се изобразяват с подбор, като се запазват онези от 

тях, които са на по-големи препятствия или представляват важен ориентир на местността. 

  

Пешеходните мостове се изобразяват изцяло върху ЕТК и ТП. На СТК се оформят 

само ако са през значителни препятствия или представляват добри ориентири на местността. 

Върху дребно мащабните карти не се изобразяват пешеходни мостове. 

 Мостовете се изобразяват на топографските карти в действителните си размери, а ако 

това не възможно, с немащабен знак. Когато мостовете имат размери по-големи от посоче-

ните в табл. 20.1 те се изобразяват върху карти-

те мащабно по отношение на ширина и дължина. 

Когато са по-малки, както и върху дребно ма-

щабните карти, мостовете се показват със знак, 

чиито размери се определят от таблиците с ус-

ловни знаци. 

1.1 Изобразяване на мостове и во-

достоци на ТП 

 На топографските планове, мостовете се 

изобразяват мащабно, според материала, от кой-

то са направени. Каменни, железни и железобе-

тонни мостове се изобразяват чрез знака на фиг. 

20.2а, а дървените мостове – чрез знака на фиг. 20.2б. Устоите на мостовете се изобразяват 

                                                 
1
 Водостокът е малък мост с големина на отвора до 2 или 3 m. 

Мащаб 
Дължина на моста 

[m] 

1 : 5 000 5 

1 : 10 000 10 

1 : 25 000 40 

1 : 50 000 80 

1 : 100 000 120 

1 : 200 000 200 

1 : 500 000 500 

Таблица 20.1 Размери на мостовете, 
над които те се изобразяват ма-

щабно 

 
 

Фиг. 20.1 Пример за изобразяване на инже-

нерни съоръжения по пътищата в М 1 : 25 

000 

 

 
а) масивен 

мост 
 
 

б) дървен 
мост 

 

в) мост за пе-
шеходци 

Фиг. 20.2 Изобразяване на мостове на ТП 
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на точните си места, ако разстоянията между тях са над 2 mm в мащаба. В противен случай 

се показва точният им брой, но размерите и разстоянията между тях се намаляват. Изобразя-

ва се широчината на платното с точните си размери. При по-тесни мостове, широчината се 

преувеличава до 0.8 mm. Ако по моста има пешеходни алеи (тротоари) или велоалеи, те се 

изобразяват с непрекъсната линия с дебелина 0.12 mm. 

Всички мостове за пешеходци се изобразяват чрез знака на фиг. 20.2в, без оглед на 

материала, от който са направени. Дължината на 

съставните елементи на знака се подбира така, 

че по протежение на моста да се вместят точен 

брой елементи.   

Мостовете на ТП не се поясняват с над-

писи, с изключение на случаите, когато имат 

собствени наименования. 

 Водостоците на ТП се изобразяват според 

вида си и според съоръжението на което се на-

мират. Изобразяват се с еднаква широчина, а дължината им се показва с 

точните си размери. Водостоците по ж.п. линиите се разделят на три 

групи (фиг. 20.3): а) тръбни водостоци, изработени от бетонни или гоф-

рирани тръби; б) открити водостоци; в) покрити водостоци; 

  Водостоците по пътищата се разделят на (фиг. 20.4): а) тръбни, б) 

други видове (сводови, с правоъгълно или  с триъгълно сечение). 

1.2 Изобразяване на мостове и водостоци на ЕТК 

  При изобразяване на мостовете върху едромащабните топографски карти основно 

значение има правилното представяне на пространствените размери на мостовете. Мостовете 

по шосетата и ж.п. линиите и железниците се изобразяват с един и същи знак, независимо от 

материала и (фиг. 20.5а). Мостове, които са по-

широки от обслужваното линейно съоръжение с 

повече от 0.5 mm в мащаба на картата се изобра-

зяват с точната си ширина. По-тесните мостове се 

изобразяват с широчината на пътя (ж.п. линията), 

увеличена с 0.3 mm от всяка страна.  

Междинните устои на мостовете се изобра-

зяват на точните си места само ако са на отстоя-

ние над 8 mm в мащаба на картата. 

Ако мостовете имат дължина по-малка от 2 

mm в мащаба на картата, те се изобразяват с не-

мащабни знаци (фиг. 20.5б). В този случай знакът 

за мост се центрира в средата на съоръжението и 

завърта, така че да бъде по продължение на пътя.  

Знакът за изобразяване на мост се придру-

жава от характеристика, посочваща вида на материала, от който е изградена носещата конст-

рукция, дължина и ширина на моста, например: „ЖБ 120-6“. 

Ако под моста има отвори, проходими за транспорт се добавя пояснителен надпис за 

броя на отворите и данни за ширина и височина на отвора, например: „2 отв. 7-5“. 

Характеристиката на мостовете над плавателни реки съдържа и проходимата за кора-

боплаване височина на моста над водата, изписана в скоби, например: „Ж 1200-12 (8)“. 

Характеристиката на мостове на две нива се придружава от пояснителен надпис за 

наличието на две нива, например: „2 нива Ж 1200-12 (8)“. 
 

 

М 1 : 1000 

 

М 1 : 500 и по-

едри 

       а             б            в 

Фиг. 20.3 Водостоци по ж.п. линии на ТП 

 
        а              б 

Фиг. 20.4 Водосто-

ци по шосета 

 

а) мост 

б) мост с дължина 
до 2 mm в мащаба 

в) водосток 

г) мост за пеше-
ходци 

д) мост за пеше-
ходци с дължина 
до 2 mm в маща-
ба на картата 

Фиг. 20.5  Изобразяване на мостове 

на ЕТК 
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Върху ЕТК се изобразяват всички водостоци. Винаги се използва немащабен знак 

(фиг. 20.5в), който се ориентира по протежение на водното течение, а ако няма такова - пер-

пендикулярно на пътя.  

Върху ЕТК са предвидени и специални знаци за изобразяване на мостове за пеше-

ходци. Ако дължината им е над 2 mm в мащаба на картата, се използва знакът на  фиг. 20.5г, 

а за по-къси мостове - фиг. 20.5д. Надписи на мостовете за пешеходци не се поставят. 

1.3 Изобразяване на мостове и водостоци на СТК и ДТК 

 В М 1 : 25 000 се изобразяват всички мостове по железопътните линии и пътната 

мрежа. На картите в М 1:50 000 и М 1:100 000 мостове и водостоци през незначителни пре-

пятствия (сухи речни корита, вади с ширина под 3 м) се показват с подбор, според големина-

та на препятствието и важността на обекта като ориентир. Върху карта в мащаб 1:100 000, 

при много гъсто разположение на мостовете (в силно пресечена местност), отделни мостове 

и водостоци през по незначителни препятствия може да не се показват. 

 В М 1 : 200 000 се изобразяват всички мостове през железопътни линии, шосета и  

почвени пътища, по-дълги от  20 m и повече. Когато в застроена територия има много мосто-

ве, на картата се отбелязват най-важните (с по-голяма дължина и със значение за ориентир). 

При изобразяване на слабо населени райони - се показват всички мостове, с изключение на 

пешеходни и над незначителни препятствия. 

 На картите в М 1 : 500 000 и М 1 : 1 000 000 се изобразяват само най-големите и зна-

чими мостове. 

Върху средно и дребно мащабните карти са предвидени различни знаци за мостове на 

ж.п. линии и на шосета. 

Мостовете по ж.п. линиите се из-

разяват с еднаква широчина, независимо 

колко са широки в действителност. 

Предвидени са три знака: за мостове, 

чиято дължина може да се изобрази ма-

щабно (фиг. 20.6а); мостове, чиято дъл-

жина не може да се изобрази мащабно 

(фиг. 20.6б); и мостове през незначител-

ни препятствие (с дължина под 3m) и водостоци  (фиг. 20.6в).  

Характеристиките на мостовете по ж.п. линиите се поясняват с надпис, който има ви-

да: „ЖБ 12-230“, където „ЖБ“ показва материала, от който е изграден моста, „12“ – висо-

чината на моста; „230“ – дължина на моста. Ако железопътните мостове са с дължина под 

100 m в мащаба на картите върху СТК се поставя само надпис за материала на съоръжението, 

а на ДТК не се поставя характеристика. 

Видът и конструкцията на водостоците не 

се поясняват нито чрез знаци, нито чрез 

надписи. 

За изобразяване на мостове по шо-

сета са предвидени пет знака. Първите 

три са аналогични на използваните при 

ж,п, линиите (фиг. 20.7 а, б и в). Освен 

тях са предвидени знаци за двуетажен 

мост (фиг. 20.7г) и мост върху лодки 

(фиг. 20.7д). 

Знакът за изобразяване на пътни мостове може да се съпровожда от пояснителен над-

пис, който има следният вид: 

М 1:25 000   по-дребни мащаби 
 

а) мостове, изразяващи 
се в мащаба 

б) мостове неизразява-
щи се в мащаба   

в) мостове под 3 m и во-
достоци 

Фиг. 20.6 Мостове на ж.п. линии на СТК и ДТК 

М 1:25 000   по-дребни мащаби 
 

а) мостове, мащабно 

б) мостове, немащано   

в) мостове под 3 m и 
водостоци 

г) двуетажни мосто-
ве  

д) мостове върху лод-
ки 

Фиг. 20.7 Мостове по пътищата на СТК и ДТК 

ЖБ8 
60 - 9 

_______________________ 

80 
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където: ЖБ е материала, от който е изграден моста. Приети са следните означения: ЖБ – 

железобетонен мост, Ж – желязна конструкция, К – каменен мост, Д – дървен мост; 

   60 – дължина на моста в метри; 

    8 – височина на моста над нивото на водата (поставя се само на мостове над плава-

телни реки); 

     9 – широчина на проходимата част в метри; 

   80 – товароносимост на моста в тонове. Ако товароносимостта  на моста е по-голяма 

от 100 тона, не се записва реалната товароподемност, а в надписа се отбелязва “над 100”. 

 Когато върху СТК два пътя се пресичат на различни нива, на мостовете се поставя 

характеристика за светлата височина на моста над долното платно: “2 отв. 10х8”, където 10 

е височината, а 8 е ширината на отвора на моста, а с надписа „2 отв.“ се показва, че моста 

има два отвора за преминаване на автомобили. 

 Върху СТК се поставят надписи на пътни мостове, които имат дължина над 3 m, в М 1 

: 200 000 – над 20 m, а в М 1 : 500 000 – над 50 m. Когато няколко последователни моста по 

протежение на един път имат еднакви характеристики, част от тях могат да надписват. Над-

писите на мостове в населени места също могат да се изпускат, 

ако те пречат за изобразяване на останалото съдържание на кар-

тите. 

 Пешеходните мостове се изобразяват чрез знаците, по-

казни на фиг. 20.8. Показват се само през значителни препятст-

вия или ако са единствени ориентири на местността. На ДТК не 

се изобразяват пешеходни мостове. 
  

2. Тунели по пътищата и ж.п. линиите 
 На топографските планове тунелите се изобразяват мащабно, 

чрез съоръженията по тях (подпорни стени, насипи и други). Вътре в 

тунелите, трасетата на транспортните обекти се изобразяват с пунк-

тир (фиг. 20.9). Показват се само релсите на  железните пътища, а на 

шосейните тунели се изобразява габарита на тунела. Релефът около 

входовете на тунелите се заснема и изобразява с голяма подробност. 

Надписи по тънелите не се поставят, освен ако имат собствени наи-

менования. 

На ЕТК всички тунели, както по ж.п. линиите, така и по пъ-

тищата, се изобразяват чрез знака на фиг. 20.10. Входовете и изхо-

дите се показват на точните си места. Когато двете платна на път 

преминават през отделни тръби на тунел, се изобразяват поотдел-

но двата тунела. При липса на място се допуска прилежащите ли-

нии на двата тунела да се обединят в една 

линия. Пояснителният надпис "тун." се 

придружава от характеристика за дължи-

на, ширина и височина на тунела. 

 На СТК и ДТК са предвидени раз-

лични знаци за тунели по ж.п. линиите и 

по пътищата (фиг. 20.11). На СТК и в М 1 

: 200 000 се изобразяват всички тунели, 

но не се поясняват с надписи. В по-

дребните мащаби се показват само по-

големите тунели. 

 

  М 1:25 000     по-дребни 

                          мащаби 

 

Фиг. 20.8 Мостове за 

пешеходци на СТК 

 
Фиг. 20.9 Тунел на ж. 

п. линия в М  1: 1000 

 
 

Фиг. 20.10 Тунел на ЕТК 

  М 1:25 000     по-дребни мащаби 
 

а) на ж.п. линия 

б) на автомагистрала   

в) на усъвърш. шосе 

г) на шосе 

д) на подобрен почвен 
път 

Фиг. 20.11 Тунели на СТК и ДТК 
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3. Насипи, изкопи и подпорни стени по пътищата и ж.п. линиите 
На топографските планове се заснемат и изобразяват линиите на основание и на пре-

гъване на всички изкопи и насипи по транспортните обекти.  

Линиите на основание на наси-

пите се изобразяват с точкова линия. 

Горната част на насипите на шосетата 

не се изобразява, ако той започва ди-

ректно от банкета, както е показано на 

фиг. 20.12 вляво горе (двете линии съв-

падат). Горният край на насипите по 

ж.п. линиите се показва винаги отделно 

от края на баласта (леглото от чакъл, на 

което лежат релсите), дори ако за целта 

е необходимо разстоянието между ба-

ласта и насипа да се преувеличи. По 

цялата дължина на насипите се изобра-

зяват редуващи се дълги и къси щрихи. 

Късите са с дължина 2 mm, а дългите 

свършват на 0.5  mm от линията на ос-

нование.  

Линията на прегъване на изкопи-

те се заснема и изобразява с тънка неп-

рекъсната линия. Ако между долния 

край на изкопа и отводнителната канав-

ка има разстояние по-голямо от 0.5 mm 

в мащаба на картата, края на изкопа се 

показва с точкова линия. В противен 

случай той завършва на разстояние 0.5 

mm от канавката.  

При укрепени насипи и изкопи, в 

края на късите щрихи се поставя до-

пълнителна точка. 

Подпорните стени по пътищата и ж.п. линиите се изобразяват на топографските 

планове в зависимост от техния вид. Предвидени са различни знаци за бетонни, каменни и 

дървени стени (фиг.20.13). Широчината на бетонните и каменни подпорни стени се изобра-

зява мащабно, а на дървените – чрез линия с дебелина 0.2 mm. При отвесните стени, от стра-

ната на по-ниската им част, се поставят щрихи с дължина 0.8 mm на разстояние 1.5 mm една 

от друга (фиг.20.13б). За изобразяване на отвесни каменни и бетонни стени се използва един 

и същ знак, затова се поставя пояснителен надпис „бет.” или „кам.”.  На наклонените стени 

се заснема и оформя линията на основание, а в площта им се поставят знаци, които показват 

материала, от който е изработена стената (фиг.20.13а). 

и
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н

а
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п
 

 
              на шосе                       на ж.п. линия 

Фиг. 20.12 Изобразяване на изкопи и насипи на ТП 

 

а) наклонени 

 

 

б) отвесни 
 

                                  бетонни                       каменни                               дървени 

Фиг. 20.13 Изобразяване на подпорни стени върху ТП 
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Насипи и изкопи се изобразяват върху топографските карти, когато имат размери 

над посочените в табл. 20.2. На ЕТК не се поставя ограничение за тяхната дължина. До съо-

ръженията се поставя надпис за превишение-

то им в метри. Когато в определен участък от 

пътя има множество изкопи и насипи, се до-

пуска да не се поставя надпис за височината 

на по-незначителните от тях. 

 Насипите се изобразяват, когато имат 

височина над 1 m ( 2 m за М 1 : 100 000). 

Върху ЕТК се използват едни и същи 

знаци за изобразяване на насипи по пътища и 

по ж.п. линии (фиг. 20.14). Ако широчината 

на изкопа е по-малка от 1.5 mm в мащаба на 

картата, изкопът се поставя на разстояние 1.5 

mm от крайната точка на знака на съоръжението, 

така между знаците че да остане светло разстоя-

ние от 0.3 mm (фиг. 20.14а). Ако изкопът е по-

широк, линията на прегъване се изобразява с точ-

ната си форма и размери (фиг. 20.14б). Насипите 

с широчина до 1.5 mm в мащаба на картата се 

изобразяват само чрез щрихите на знака за 

стръмен откос, края на които съвпада с края на 

знака на транспортния обект (фиг. 20.14в). Лини-

ята на основание на по-широките насипи се 

оформя чрез точкова линия в черен цвят (фиг. 

20.14г). 

Подпорните и укрепителни стени се изоб-

разяват при височина над 1 m. Оформят се по различен начин, когато са над и под транспор-

тният обект. В първия случай (фиг. 20.14д), се изобразяват на разстояние 0.9 mm  от знака на 

пътя или ж.п. линията (така че между знаците да остане светло разстояние от 0.3 mm). При 

стени, които са отдалечени от транспортния обект на повече от 1 mm, стената се показва с 

точното си местоположение (фиг. 20.14д ляво). Подпорни и укрепителни стени под пътища и 

ж.п. линии се оформят само чрез щрихи, края на които съвпада със знака на транспортния 

обект (фиг. 20.14е дясно). Ако стената е отдалечена на повече от 0.5 mm от обекта, тя се 

изобразява с действителното си местополо-

жение (фиг. 20.14е ляво).  

На СТК и в М 1 : 200 000 изкопите и 

насипите се изобразяват, ако имат размерите, 

показани в табл. 20.2, чрез знаците на фиг. 

20.15. Допуска се в М 1 : 200 000 да се изоб-

разяват изкопи и насипи с превишение под 3 

m, ако имат дължина по-голяма от 1.5 – 2 cm 

в мащаба на картата. 

4 . Други съоръжения по ж.п. линиите 

4.1 Ж.п. гари и спирки  

На топографските планове гарите и спирките по ж.п. линиите се изобразяват чрез съ-

оръженията по тях. Предвидени са различни знаци за тяхното изобразяване. 

Мащаб 
Мин. преви-

шение 
Мин. дължи-

на 

1 : 5 000 1 - 

1 : 10 000 1 - 

1 : 25 000 1 75 

1 : 50 000 1 150 

1 : 100 000 2 300 

1 : 200 000 3 1000 

Табл. 20.2 Минимални размери [m] на изко-
пите и насипите над които те се изобразя-

ват на т.к. 

 

а) изкоп 

б) изкоп, мащабно 

в)  насип 

г) изкоп,мащабно 

д) стена над път 
или ж.п. линия 

е) стена под път 
или ж.п. линия 

Фиг. 20.14  Изкопи, насипи и подпор-

ни стени на ЕТК 

  М 1:25 000     по-дребни мащаби 
 

а) изкоп на ж.п. линия 

б) изкоп на ж.п. ли-
ния, едностранно   

в) насип на ж.п. линия 

г) изкопи и насипи на 
шосе 

Фиг. 20.15 Изкопи и насипи на СТК и ДТК 
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Извън гаровите райони, ж.п. линиите се изобразяват с две 

линии, както в показано най-горе на фиг. 20.16. За да могат да се 

покажат всички съоръжения в района на гарите, се оформят само 

осите на ж.п. линиите: с непрекъсната линия с дебелина 0.5 mm за 

главната ж.п. линия и 0.3 mm – за останалите (фиг. 20.16). 

По оста на главната ж.п. линия се пренасят хексометрични 

(фиг. 20.16д) и километрични (фиг. 20.16з) знаци, които показват 

разстоянието от началото на ж.п. линията. Пероните се показват с 

различни знаци, в зависимост от това дали са едностранни (фиг. 

20.16ж) или двустранни (фиг. 20.16е). Със същите знаци се изоб-

разяват и товарните рампи, затова за различаване на обектите 

върху плановете се поставят пояснителни надписи:”П” за перон и 

„Р” за рампа. 

Местата на разделяне на ж.п. линиите, наричани стрелки, 

се разделят на две групи (фиг. 20.16): (б) осигурени и (в) неосигу-

рени. Показва се началото, средата и края на стрелките (и).  

Указателните табели се завъртат според линията, за която 

се отнасят (фиг. 20.16а).  

На топографските планове подробно се нанасят елементи-

те на гаровата сигнализация. Предвидени са специални условни 

знаци за изобразяване на (фиг. 20.17): а) входен семафор; б) пре-

дупредителен семафор; в) маневрен семафор; г) семафор с две 

крила; д) главен входен светофар; е) предупредителен светофар; 

ж) висящ на опори светофар. 

 

 

 

Върху топографските карти се изобразяват всички гари и 

спирки. В по-дребните мащаби това става с немащабен знак, който показва и разположение-

то на постройката спрямо линията. При възможност се изобразяват и съоръженията в гарите: 

гаровите сгради (ако размерът им позволява –  в действителните им очертания се надписват 

“сп.” или “гара”), кръгове за обръщане, перони, 

товарно - разтоварни рампи, водни кули, пеше-

ходни мостове над линиите и др. Само проход-

ните линии се изобразява чрез знаците на фиг. 

19.2, като в района на гарите не се поставят на-

печените черти (фиг. 20.18а). Останалите плат-

на се показват с по-тънки черти (0.3 mm на 

ЕТК). Ако не е възможно да се покажат всички линии в района на ж.п гарите, очертават се 

крайните, а останалите се изобразяват ката че между тях да остане 0.3 mm. 

 

 
 
а) указателна 
табела 
б) стрелка оси-
гурена 
 
в) стрелка нео-
сигурена 
 
 

г) пречистват. 
яма с водосн. 
кран 

д) хехсометр. 
знак 

е) двустранен 
перон 

 

ж)едностранен 
перон 

з)километричен 
знак 

и)  стрелка: 
начало;      сре-
да и        край  

 

 

 

й) вагонен кан-
тар 

 

 

к) товарна 
рампа 

Фиг. 20.16 

   с  е  м  а  ф  о  р  и            с  в  е  т  о  ф  а  р  и  

 

 

М 1 : 1000 

 
М1 : 500 и 

по-едри 

а           б        в        г           д       е             ж  

Фиг. 20.17 Ж.п. сигнализация на ТП 

 

а) на ж.п. линии в 
района на гарите 

б) глух коловоз   

Фиг. 20.18 Коловози в района на ж.п 

гара на ЕТК 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 20: Изобразяване на съоръженията по транспортните обекти              стр. 254 

Върху ЕТК контурите на перони и рампи се изобразя-

ват мащабно, ако имат достатъчно големи размери с черна 

линия с дебелина 0.18mm, а по-малките на се показват. 

 На СТК и ДТК когато е възможно, гарите и съоръже-

нията по тях се изобразяват мащабно (фиг. 20.19). По-

малките спирки (фиг. 20.20б) и гари (фиг. 20.20б) се обозна-

чават с немащабни знаци (фиг. 20.20 б и в). Чрез тях се по-

казва разположението на гаровото здание спрямо ж.п. лини-

ите Спирките на теснолинейните ж.п. спирки се показват 

чрез знака на фиг. 20.20б. Всички кантони и крайпътни пос-

тове се показват (фиг. 20.20 г и д) в мащаби 1 : 25 000 и 1 : 

50 000; в М 1 : 100 000 – с подбор, а в М 1 : 200 000 – по изк-

лючение, в слабо населени райони. В по-дребните мащаби не 

се изобразяват. 

Съоръженията по гарите и спирките се изобразяват се 

придружават от надпис, който пояснява техния вид и пред-

назначение: “рампа”, “перон”, “тов. р.” и т.н. На гари и 

спирки, разположени извън населени места задължително се 

надписват наименованията. Същото важи и за гари и спирки 

в не едноименни населени места. 

4.2 Пешеходни надлези  

На топографските планове всички пешеходни надлези над пъ-

тища и ж.п. линии (пасарелки) се изобразяват мащабно, като се по-

казва броят на стъпалата (фиг. 20.21). Трасето на ж.п. линията под 

надлеза се прекъсва. При наличие на асансьори, те се заснемат и 

изобразяват с непрекъсната линия и се поставя надпис „асансьор”. 

Надлезите се изобразяват на топографските карти чрез знаци-

те, показни на фиг. 20.22.  Знаците не показват действителната ши-

рочина на съоръжението, а се оформят с еднаква широчина (между 

двете линии се оставя разстояние от 0.3 mm). Дължината и формата 

на знаците съответстват на техните обекти.  

5. Други съоръжения по транспортните обекти 

5.1 Пътна сигнализация и ж.п. сигнализация извън гаровите райони  

При пресичане на едно ниво на път и ж.п. линия се 

изгражда прелез. На топографските планове се изобразя-

ват основните елементи на тези съоръжения (фиг. 20.23): 

бариерите на прелезите (б); предупредителни знаци на 

прелези със светлинна сигнализация (а) и без светлинна 

сигнализация (в). Извън районите на гарите, се изобразя-

ват елементите на ж.п. сигнализацията, като: (г) указатели 

     М 1:25 000     по-дребни 

                             мащаби 

 

Фиг. 20.19 Изобр. на гари 

на СТК и ДТК 

1:25 000   по-дребни мащаби 
 

а) обръщало 

б) спирка 

в) гара   

г) кантон на 
ж.п. линия 

д) кантон на 
път    

е) ж.п. рампа  

Фиг. 20.20 Изобр.на обек-
ти в гарови райони на 

СТК и ДТК 

 
Фиг. 20.21 Надлез 

 
               ЕТК                                    М 1 : 25 000          по-дребни мащаби 

Фиг. 20.22 Пешеходни надлези на топографските карти  

(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 

 
       а     б     в        г            д 

Фиг. 20.23 
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за наклона и (д) километрични знаци, които се надписват (в 

примера, 214-ти километър). 

По протежение на пътищата на ТП се заснемат и изоб-

разяват километрични и хексометрични знаци (фиг. 20.24 а и 

б), на първия от които се надписват километрите от началото 

на пътя; пътни знаци и указателни табели (фиг. 20.24 в и г). 

Върху ЕТК се изобразяват светофари и семафори чрез знака фиг. 20.25б и портални 

семафори фиг. 20.25а, само ако са извън района на гарите. На по по-дребно мащабните карти 

тези съоръжения не се показват. Километричните знаци по 

пътищата и ж.п. линиите (извън гаровите райони) се показват 

на ЕТК със знак (фиг. 20.25в).  

На СТК и ДТК не се изобразява пътната сигнализация. 

5.1 Бродове на реки 

На топографските планове, по протежение на 

пътеки и пътища без настилка, се изобразяват местата 

за пресичане на реки, при липса на мостове. Използва 

се точкова линия (фиг. 20.26), която приблизително 

минава по протежение на брода.  

Бродовете се показват на ЕТК само ако реката е 

широка над 3 m. Ако реката е изобразена с единична линия, знакът на пътя не се 

прекъсва. Бродовете се изобразяват с тънка пунктирана линия по продължение 

на пътя (фиг. 20.27). На останалите карти бродове на се показват. 

5.2 Проходи (превали) 

 На топографските планове не са предвидени специални знаци за отбелязване на 

проходи. За да се отбележат, се поставят надписи с наименованието на прохода. 

На топографиите карти всички проходи се изобразяват със специални знаци (фиг. 

20.28). На СТК и ДТК главните проходи се изобразяват с по-голям знак 

от останалите и при наличие на място се поставя надпис за името на про-

хода и за времето, през което пътя  е проходим („IV-XI” означава, че про-

ходът е отворен от април до ноември).  

5.3 Крайпътни обекти  

На ТП, едро и средно мащабните карти, извън населените места се изобразяват край-

пътни мотели, бензиностанции, заведения за хранене и почивка и се поясняват със съответен 

надпис. На ТП и ЕТК те се изобразяват с действителните си размери, а върху СТК се показ-

ват с немащабен знак, в зависимост от вида на постройките - паянтови или масивни. 

5.4 Огради покрай пътищата  

За изобразяване на предпазни огради покрай 

пътищата, на топографските планове са предвидени 

два специални знака. Каменни и бетонни огради се 

изобразяват чрез квадрати със страна 0.5 mm, разпо-

ложени през 5 mm по протежение на оградата (фиг. 

19.29 ляво). Всички останали огради – метални, от 

автомобилни гуми и други се изобразяват чрез линия 

с дебелина 0.4 mm по цялото протежение на оградата 

(фиг. 19.29 дясно). С изключение на леките временни 

огради, всички останали се изобразяват на топографс-

 

  а             б            в           г 

Фиг. 20.24 

 
 

      а                    б             в 
Фиг. 20.25 

 
Фиг. 20.26 Бродове на реки на ТП 

 
 

Фиг. 20.27 

 
 

Фиг. 20.28 

каменна, бетонна  метална или друга 

 
Фиг. 20.29 Огради и стени на ТП 
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ките планове. Телените огради покрай магистралите се показват със знака за паянтова огра-

да. 

На останалите карти, за изобразяване на огради покрай пътищата се използват стан-

дартните знаци за огради, съобразно техния вид. На ЕТК се изобразяват всички огради пок-

рай пътищата. Върху средно мащабните карти се изобразяват само тези, които имат дъл-

жина над 5 mm в мащаба на картата. На дребно мащабните карти не се показват граници и 

огради край пътищата.  
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Тема 21 

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ И ПОЧВЕНА       

ПОКРИВКА ВЪРХУ ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ 
  

На топографските планове и карти се изобразяват следните видове растителност: 

  Дървесна (гори, групи дървета и отделни дървета, ивици от дървета); 

  Храстовидна; 

  Тревиста, полухрастовидна, ниски храсти, мъхова и лишейна; 

  Изкуствени насаждения от дървесни, храстовидни и тревисти култури; 

 Видът на почвата не се изобразява на топографските карти. Показват се само лише-

ни от почвен слой райони, които представляват ориентир или са по-трудно проходими1: 

  Блата; 

  Нескални породи (пясъци, чакъл, такири); 

  Оголени скали и каменисти повърхности. 

Основните изисквания при изобразяване на растителност и почви са следните: 

- Правилно класифициране и нагледно изобразяване на различните типове растител-

ност, които характеризират природните условия, проходимостта и външния вид на местност-

та; 

- Точно изобразяване на границите на разпространение на типовете растителност и 

почви, ясно очертаване на ъглите и завоите на контурите, имащи значение на ориентири; 

- Съгласуване на оформянето на растителната и почвената покривка с изображението 

на другите елементи от местността (релеф, хидрография и т.н.) 

- Правилното комбиниране на знаците за растителна покривка. 

 Границите между различните видове растителност, 

както и между различни почвени покривки се изобразяват на 

топографските карти с (фиг. 21.1): точкова черна линия на то-

пографските планове; точкова зелена линия на ЕТК и с непре-

късната зелена линия на останалите карти. По границите на 

растителната и почвената покривка на картите в М 1: 500 000 и 

М 1 : 1 000 000 не се поставя точкова линия, а отделните тери-

тории се разпознават само по оцветяването на площите. 

 На топографските планове и карти не се оформя линия за показване на граници на 

растителни видове когато:  

1. Когато границите на растителна или почвена покривка съвпадат със ситуационни 

обекти (пътища, канали, огради, релефни форми, изобразени чрез знаци и т.н.) или с адми-

нистративни и политически граници. В тези слу-

чаи се изобразяват контурите на ситуационните 

обекти, като очертанията им се приемат за грани-

ца на различните видове растителност и почвена 

покривка (фиг. 21.2).  

2. Когато близко разположени участъци растителност са на 

по-малко от 0.5 mm (0.6 mm за М 1 : 200 000) един от друг, те се 

обединяват и границата между тях не се показва.  

3. Когато границите не са ясно изразени на терена и има 

постепенен преход от един вид растителност към друг. В този слу-

чай границата се оформя само чрез знаците за различните растител-

ни видове (фиг. 21.3). 

                                                 
1 Когато по-долу се пише за почви, ще се имат предвид тези видове почвени покрития. 

 

 а) ТП 
 

б) ЕТК 

в) М 1:25 000 

г) по-дребни 
мащаби 

Фиг. 21.1 Граници на 
растителност 

 
Фиг. 21.2 

 

Фиг. 21.3 
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На топографските планове различните растителни видове се изобразяват чрез единич-

ни знаци или групи от пояснителни знаци. На ЕТК, СТК и ДТК се използва и фоново оцве-

тяване, което подобрява читаемостта на картите.  

1. Дървесна растителност 

Върху топографските планове и карти се изобразяват всички гори2. Те се подразделят 

на три вида, за всеки от които е предвиден отделен знак:  

 широколистни (дъб, бук, клен, бреза, ясен, акация и др.),  

 иглолистни (бор, смърч, ела, кедър, мура и др.) и  

 смесени (когато над 20% от дърветата в гората се различават от основния вид).  

В зависимост от размерите и важността си, горите се изобразяват с площен или с не-

мащабен знак. Контурът на горите се изобразява (чрез линиите, показани на фиг. 21.1) при 

площ над 25 mm2 на ЕТК и над 10 mm2 на останалите карти. В слабо залесени местности на 

СТК и М 1 : 200 000 с контур се изобразяват гори с площ над 4 mm2. 

1.1 Гори, изразяващи се в мащаба на картата 

1.1.1 Изобразяване на гори 

На топографските планове, контурът на горите се оформя с точкова линия в черен 

цвят, а вътре в него се поставят групи пояснителни знаци и надписи през 4 до 8 cm. Всяка 

група се състои от (фиг. 21.4): четири 

окръжности с диаметър 1.8 mm, разпо-

ложени на разстояние от 15 mm до 20 

mm ; знаци, показващи вида на расти-

телността (иглолистна, широколистна 

или смесена и надпис за преобладава-

щия вид на дърветата в гората. Допуска 

се поставянето на до три пояснителни 

надписа в един горски масив. 

На ЕТК, при изобразяване на гори, вътре в контура се поставят пояснителни знаци, 

оформени в тъмнозелен цвят, показващи вида на гората (фиг. 21.5). Четирите кръгчета (с ди-

аметър 1.3 mm) се оформят във върховете на неправилен четириъгълник (със страни 10 - 12 

mm). Вътре в четириъгълника се поставят знаци за вида на гората: иглолистна, широколист-

на или смесена гора (фиг. 21.5). Площта, заета от гората се запълва със зелен фон. Видът на 

дърветата в горите не се пояснява. Знаците се поставят през 4 до 8 cm един от друг. 

На СТК и ДТК се поставя само пояснителен знак в черен цвят (без окръжности). 

Площта на горите се запълва в зелен цвят (зелени щрихи, наклонени под 45° (фиг. 21.5). Раз-

граничават се високостеблени (над 4 m) и нискостеблени (под 4 m) гори. Последните се 

оформят с по-светло зелен цвят (фиг. 21.2) и се обособяват от останалата част на гората, ако 

площта им е над 50 mm2 в мащаба на картата. В противен случай, се изобразяват като висо-

костеблена гора. 

В смесени гори могат да се обособят участъци (чрез точкова или непрекъсната за СТК 

и ДТК линия), в които преобладава определен дървесен вид, но само ако тези участъци са 

над 3 cm2 в мащаба. 

1.1.2 Поляни в горите и горски ниви, които имат площ над 25 mm2 се изобразяват 

на топографските карти, като границите им се показват със зелена или черна линия, а вътре в 

площта им се поставят знаци за културния им вид (виж по-долу). Когато поляни и горски 

ниви са с по-малки размери, но имат значение на ориентири, размерите им могат да се преу-

величат до 25 mm2 и така да бъдат изобразени на картите като площни обекти. 

                                                 
2 Според Закона за горите, за гора е “земя, заета от горскодървесна растителност с площ над 1 декар”. 

 
а) широкол. гора б) иглолистна гора  в)смесена гора 

Фиг. 21.4 Изобразяване на гори на ТП 
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 1.1.3 Просеки3 в горите се изобразяват на картите мащабно или с линеен знак, в за-

висимост от ширината си. На топографските планове просеките се изобразяват мащабно, 

като размерите на по-тесните се преувеличават до 0.8 mm в мащаба на плана. Използва се 

черна пунктирана линия (2 mm щрихите и разстояния между тях 1 mm  виж фиг. 21.6а). Ви-

дът на растителността в просеките се пояснява ако на плана са по-широки от 10 mm. 

На ЕТК се изобразяват всички просеки, като при широчина над 2 mm в мащаба на 

картата, те се изобразяват с точкова зелена линия с действителните си размери и се поставят 

знаци за растителността в тях. Ако ширината на просеките е между 0.8 mm и 2 mm, те се по-

казват с двойна пунктирана линия в черен цвят (фиг. 21.6а), като разстоянието между линии-

те съответства на средната широчина на просеките. По-тесни просеки се изобразяват чрез 

единична пунктирана линия в черен цвят. На подходящи места се надписва широчината на 

просеката в метри. Ако по една от границите на просеката минава път, ограда, водно течение 

и т.н., изобразява се знакът на прилежащия обект вместо този на просеката. 

В М 1 : 25 000 и 1 : 50 000 се изобразяват всички просеки с широчина над 1.5 m, а по-

тесните - само ако са единствени ориентири и служат за отделяне на горските квартали. На 

по-дребно мащабните карти просеките се изобразяват с подбор (разстоянието между тях да 

не бъде под 1 cm за М 1 : 100 000 и 0.5 cm за М 1 : 200 000), при който следва да се съхрани 

основната планировка на горските масиви. Просеки с широчина 20 m в мащаб 1 : 25 000, 40 

m в мащаб 1:50 000 и 60 m в мащаб 1:100 000 се показват с две успоредни пунктирани линии, 

разстоянието между които съответства на ширината на просеката. 

На СТК просеките се изобразяват мащабно при широчина над 20 m за  М 1: 25 000, 

над 40 m за  М 1: 50 000 и над 60 m за  М 1: 100 000 (фиг. 21.6а). При по-малка ширина, как-

то и на ДТК, просеките се изобразяват с пунктирана линия (фиг. 21.6б). Когато просеката е 

под горните размери и в нея минава път или провод (например, електропровод), то се изоб-

разява само знака на пътя или на провода. Ако в една просека преминават множество елект-

ропроводи, изобразява се само един от тях, а останалите се показват само до и след просека-

                                                 
3 Просека - тясна ивица изсечени дървета в гората, която се прави с цел извозване на дървен материал, преми-

наване на пътища и проводи или с други подобни цели. 

              ЕТК                      М 1:25 000   по-дребни мащаби 

 

 

а) иглолистни 

 

б) широколистни 

 

в) смесени 

Фиг. 21.5 Изобразяване на гори на топографските карти  

ТП           ЕТК               М 1:25 000   по-дребни мащаби 

 

 

а) просеки, мащабно 

б)просеки, немащабно 

Фиг. 21.6 Изобразяване на просеки в горите 
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та. Просеки с ширина над 2 mm в мащаба на СТК се оформят със знака за граница на расти-

телност по контура им и в тях се поставят знаци за вида на растителността. 

На ДТК просеките се оформят с подбор, с единична пунктирана линия (фиг. 21.6б). 

1.2 Изобразяване на специфични горски площи 

На топографските планове и карти са предвидени няколко графични знака за гори, ко-

ито се отличават от останалите по външния си вид и състава на дърветата, тяхната възраст, 

състояние и т.н. Специфично е изобразяването на тези горски площи на СТК и ДТК - цялата 

им площ равномерно се запълва със съответните знаци, докато на ТП и ЕТК се поставят 

групи от знаци през определен интервал (4 - 8 cm). Предвидени са знаци за няколко специ-

фични горски площи, които се използват, ако те имат размери над 40 mm2 на ТП и ЕТК и 25 

mm2 на останалите карти.  

1.2.1 Млада гора. Подрастващи гори, горски разсадници и млади засадени гори се 

оформят със специален знак, ако средната височина на дърветата в тях е под 4 m. Горските 

разсадници се поясняват с надпис: “гор. рас.”.  

На ТП редките гори се изобразяват със знака на фиг. 21.7а, като кръгчетата се разпо-

лагат както при горите. Те с диаметър 1.8 mm и, а 

отсечката под тях е дълга 1 mm. На ЕТК площта на 

младата гора се оформя със светлозелен фон, в кой-

то се поставят окръжности с диаметър 0.9 mm във 

върховете на неправилен четириъгълник със страни 

8 – 10 mm (фиг. 21.8а).  

На СТК и ДТК площта на редките гори се 

оформя със зелен точков растер, в който на случай-

ни места се разполагат окръжности в черен цвят. 

Видът на дърветата (широколистни или иглолист-

ни) се показва с пояснителен знак (фиг. 21.9а). 

1.2.2 Опожарена или изсъхнала гора. 

Площите на гори, загинали в резултат на пожар, 

болести или суша, в които не са засадени нови 

дървета, се изобразяват на картите със знаците 

на фиг. 21.7в върху ТП; фиг. 21.8б върху ЕТК 

или фиг. 21.9в на останалите топографски карти. 

Тези знаци се използват, ако са загинали над 50 

% от дърветата в гората. На картите в М 1: 500 

000 и М 1 : 1 000 000 опожарени и изсъхнали 

гори се показват както високостеблените гори. 

1.2.3 Повалена от буря гора. На СТК и в 

М 1 : 200 000 е въведен специален знак, който 

показва повалена от буря гора (фиг. 21.5б), като 

площта на гората се запълва със светло зелен 

цвят. На картите в М 1: 500 000 и М 1 : 1 000 000 

повалените гори се показват както високостеб-

 
    а) млада гора          б) сечище        в) изсъхнала гора     г) рядка гора 

Фиг. 21.7 Специфични горски площи на топографските планове 

 

 
а) гора под 4 m, 
горски раз-
садник,  

 

б) опожарена 
или изсъхнала 
гора 

Фиг. 21.8 Специфични горски площи 

на ЕТК 

   М 1:25 000   по-дребни мащаби 

 

 

а) гори до 4 m, 
горски разсад-
ници 

б) повалени от 
буря гори 

 
в) опожарени и 
изсъхнали гори 
 
 
г) изсечени гори 

Фиг. 21.9  Специфични горски площи 

на СТК и ДТК 
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лените гори. На ЕТК се използва знака изсъхнала или опожарена (фиг. 21.8б). 

1.2.4 Сечище. Изсечените гори, в които пъновете не са изгнили и площите не са зале-

сени или не са се самозалесили, се изобразяват на СТК и ДТК със знаците на фиг. 21.9г. Ако 

в сечището има друга растителност, тя се показва със съответните знаци. На  ЕТК се използ-

ва знака изсъхнала или опожарена (фиг. 21.8б), без да се оформя зеления фон. На картите в 

М 1: 500 000 и М 1 : 1 000 000 сечищата не се изобразяват. На топографските планове със 

знака на фиг. 21.7б се изобразяват само сечища в иглолистни гори, в които не е започнало 

издънково възстановяване. В останалите случаи се използват знаците за рядка или за млада 

гора, според етапа на самозалесяване на гората. 

 1.2.5 Рядка гора. За рядка се смята гора, в която 

средното разстояние между дърветата е значително по-

голямо от тяхната височина (от 20 до 50 m). На ТП и на 

ЕТК се изобразява, като в площта на гората се поставят 

групи знаци (фиг. 21.7б и 21.8в). На СТК и ДТК рядка го-

ра се изобразява, като знаците на фиг. 21.9а. се разполагат 

в площта, така че гъстотата им да съответства на гъстотата 

на дърветата. При нискостеблени редки гори се използват знаците на фиг. 21.10а. Ако между 

дърветата има някаква друга растителност, тя се изобразява чрез знаци (мера, ливада, храсти 

и др.). 

1.3 Гори, не изразяващи се в мащаба на картата 

1.3.1 Гори с малки размери 

Когато площта на горите върху картата е по-малка от 25 mm2 на ЕТК и от 10 mm2 на 

останалите карти (4 mm2 за слабо залесени местности), не се показва контурът им и те се 

изобразяват с немащабен знак - като малка група дървета.  

На ТП всички гори се изобразяват мащабно.  

Когато на ЕТК горичката има значение като ориентир, се 

използват знаци, показващи вида на дърветата (фиг. 21.11): а) игло-

листни; б) широколистни;  в) смесени и г) вретеновидни (топола, 

кипарис). При смесените гори, първо се поставя изображението на 

преобладаващият вид дървета. Знаците се поставят така, че средата 

на основата на знака да съвпадне с геометричния център на горите. 

Когато гората няма значение като ориентир, тя се изобразява с две 

кръгчета - голямо и малко (фиг. 21.11д). Центърът на голямото 

кръгче се поставя в геометричния център на гората, а малкото се 

поставя край него в посока на преобладаващата част от гората.  

На СТК и ДТК се използва само един знак за изобразяване 

на малки горички, независимо от значението им за ориентир: Центрира се по ана-

логичен начин, както знака на ЕТК.  

1.3.2 Тесни горски ивици и горски пояси  

Горски площи се смятат за тесни горски ивици, ако имат ширина по-малка 1.5 mm в 

мащаба на картите. Те биват: а) тесни ивици естествени гори; б) полезащитни пояси, в) иви-

ци дървета покрай пътища и ж.п. линии. При по-голяма широчина ивиците се изобразяват по 

контура си. 

На топографските планове редиците дървета сe изобразяват чрез окръжности с диа-

метър 1.5 mm, разположени през 2.5 mm (фиг. 21.12а).  Оформят се така, че първата и пос-

ледната окръжност да съответстват на първото и последното дърво на ивицата. Редица дър-

вета покрай път се изобразяват чрез окръжности с диаметър 1.8 mm, разположени през около 

20 mm (фиг. 21.12б). Когато са от двете страни на пътя, знаците се разполагат шахматно. 

М 1:25 000   по-дребни мащаби 
 

а) редки гори 

б) редки ниско-
стеблени гори 

Фиг. 21.10 Изобразяване на 

редки гори на СТК и ДТК 

 

а) иглолистни  

б) широколистни 

в) смесени 

г) вретеновидни 

д) без значение за 
ориентир 

Фиг. 21.11 Малка 

група дървета на 

ЕТК 
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На ЕТК всички редица от дървета се изобразяват с кръгчета (0.9 mm в диаметър), 

които са на стандартно разстояние от 5 mm, а не съответстват на местата на дърветата в ре-

дицата (фиг. 21.12а). Ако редицата е край път, ж.п. линия, канали и т.н., кръгчетата се разпо-

лагат  на 10 mm едно от друго. Когато от двете страни на линейния обект има редици от дър-

вета, кръгчетата се разминават шахматно (фиг. 21.12б).  

На СТК и на ДТК редиците дървета се изобразяват чрез кръгчета с диаметър 0.5 mm 

на разстояние 1.8 mm (за M 1 : 25 000 - диаметър 0.6 mm и разстояние между кръгчетата - 2.4 

mm). При ивици от двете страни на линеен обект, кръгчетата се разполагат едно срещу друго 

(фиг. 21.12б). В М 1 : 25 000 се изобразяват всички ивици дървета, като по-късите от 5 mm 

могат да се изпуснат. В мащаби 1:50 000 и 1:100 000 тесни ивици гора се показват с подбор, 

ако разстоянието между тях е под 1 cm в мащаба на картата. оказват се с подбор, ако са на-

гъсто, като по-късите ивици не се изобразяват. В райони с множество дървесна растителност 

не се показват тесни ивици гори, които са разположени покрай железни пътища, пътната 

мрежа, реки и вади. В М 1 : 200 000 ивиците дървета се изобразяват с подбор, като се показ-

ват ивиците с по-голяма дължина и онези покрай  значителни съоръжения. В М 1 : 500 000 и 

М 1 : 1 000 000 ивици дървета не се показват. 

Вида на дърветата в тесните ивици не се пояснява върху топографските карти. 

1.4 Изобразяване на отделни дървета 

На топографските карти (с изключение на картите в М 1 : 500 000) се изобразяват и 

единични дървета. Характерни дървета, изпъкващи на местността и имащи значение като 

ориентир, се оформят чрез знак, показващ вида на дървото - иглолистно или широколистно 

(фиг. 21.13 а и б). На ТП и ЕТК са предвиде-

ни и специални знаци за дървета с вретено-

видна форма на короната (фиг. 21.13г). На ТП  

тополите се изобразяват чрез левия знак, с 

кипарисите – с десния. На ЕТК те се изобра-

зяват с един и същ знак. Тези знаци може да 

се използват както за изобразяване на еди-

нични или групи дървета, така и за пояснява-

не видовия състав на горите. На отделните 

дървета, имащи значение като ориентир, 

обикновено се надписва абсолютната над-

морска височина, измерена при основата на 

дървото. Знаците се центрират в долната част 

на вертикалната линия, изобразяваща ствола на дървото. 

Предвидени са знаци за изобразяване на отделни дървета, без значение за ориентир. 

На ТП и ЕТК се използва окръжност с подсечка, а на останалите карти – само окръжност 

(фиг. 21.13д). На ТП кръгчето е с диаметър 2 mm, а на ЕТК – 1.3 mm в долната част на което 

има малка чертичка (фиг. 21.13). Знакът се поставя така, че центърът на кръгчето да съвпада 

се местоположението на дървото. На СТК и на ДТК отделни дървета без значение за ориен-

тир се изобразяват само с кръгче с диаметър 0.5 mm (фиг. 21.10), а на картите в М 1 : 25 000 - 

0.6 mm. На картите в М 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000 отделни дървета не се изобразяват. 

На ТП и ЕТК се изобразяват всички отделно стърчащи дървета извън населените 

места, независимо от значението им за ориентир, ако разстоянието между тях е по-голямо от 

50 метра. При по-малко разстояние се прави подбор, като се показват по-големите от тях. 

ТП                ЕТК                  М 1:25 000   по-дребни мащаби 

 

 

а) редица дървета 

б)редица дървета покрай 
линеен обект 

Фиг. 21.12 Изобразяване на редици дървета 

ТП 

ЕТК             по-дребни мащаби 

      М 1:25 000         

 
 

а) иглолистни  

б) широколистни 

г) вретеновидни 

д) без значение за 
ориентир 

Фиг. 21.13 Изобр. на отделни дървета 
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При изработване на  СТК и ДТК, отделно стърчащите дървета се изобразяват с подбор, така 

че разстоянието между тях да не е по-малко от 5-6 mm в мащаба на картите.  

2. Храстовидна растителност 

 Върху топографските карти се изобразява храстовидна растителност, като се подраз-

деля на гъсти храсти (площи, заети от храсти), ивици от храсти и отделно разположени 

храсти. 

2.1 Площи, заети от храстовидна растителност 

 Със знаци за храстовидна растителност се изобразяват пло-

щи, в които храстите покриват над 80% от територията. При площ 

над от 25 mm2, района зает с храсти се изобразява по контура си 

(със знака за граница на растителност) и площта се запълва със 

светло зелен фон. В М 1 : 500 000 и М 1 : 1 000 000 не се оформя 

контур. По-малките по площ участъци в или край гори 

се обединяват с горите или се показват със знака за 

група от храсти (виж по-долу). На СТК и на ДТК в 

открити местности се показват с контура си групи от 

храсти с площ над 10 mm2. Участъците покрити с 

храстовидна растителност се изобразяват върху топог-

рафските карти в мащаб 1 : 500 000, ако тяхната площ 

е по-голяма от 0,5 cm2 и повече, а за мащаб 1 : 1 000 

000 - 1,0 cm2. 

 На едромащабните топографски карти пло-

щите, заети от гъсти храсти се изобразяват със знака 

на фиг. 21.15а. Изключение представляват райони, заети с пълзящи храсти и клек4, които се 

оформят чрез знака на фиг. 21.15б.   Площта, заета 

от храсти се запълва с групи от знаци, разположени 

така, че разстоянието между тях да е 4 - 8 cm.  

На средно и на дребно мащабните карти 

площите, заети от гъста храстовидна растителност 

се изобразяват със знака на фиг. 21.16а, като площта 

им се запълва с точков растер в зелен цвят.   Знаци-

те се разполагат на разстояние 7-10 mm един от 

друг, без да се подреждат, като се завъртат в произ-

волни посоки. За някои специфични видове храсти 

са предвидени отделни знаци. Бодливите храсти се 

изобразяват със знака на фиг. 21.16б, пълзящите 

храсти, - със знака на фиг. 21.16в. 

 На СТК и ДТК, при изобразяване на площи, 

заети от храсти с размер над 2 cm2 в мащаба се пояснява 

породата на храстите (широколистни, иглолистни или 

смесени) чрез знаците на фиг. 21.17.  Видът на храстите 

се показва, ако заеманата от тях площ на картата е над 4 

cm2 в мащаба. 

 В М 1 : 200 000 участъци с гъсти храсти с площ 

по-малка от 25 mm2 се изобразяват с условни знаци – без 

                                                 
4 Клекът е вид бор, който достига на височина до 60 cm и е разпространен в Рила, Пирин, Стара планина и Ви-

тоша. 

 

Фиг. 21.14 Храсти на ТП 
 

 

а) гъсти 

храсти 

 

 б) пълзящи 

храсти 

Фиг. 21.15 Храсти на ЕТК 

   М 1:25 000   по-дребни мащаби 

 

а) гъсти 
храсти 

б)бодливи 
гъсти 
храсти 

в) пълзящи 
храсти 

Фиг. 21.16  Изобр. на площи, заети 

от храсти на СТК и ДТК 

М 1:25 000  по-дребни мащаби 
 

а) иглолистни 

б) широколистни 

Фиг. 21.17 Вид на храстите 
върху СТК и ДТК 
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граница и фоново оцветяване (оформят се само в райони без гори). В по-дребните мащаби 

районите заети от бодливи храсти се показват чрез знака на фиг. 21.16а (като гъсти храсти).  

2.2 Ивици от храсти, живи плетове 

 Ивици от храсти с широчина под 1.5 mm в мащаба се изобразяват на топографските 

карти със специални линейни знаци. На ТП и на ЕТК се изобразяват всички ивици от храсти 

и живи плетове, а на СТК и в М 

1 : 200 000  те се изобразяват 

само ако са покрай други линей-

ни обекти (пътища, канали, ниви 

и т.н.) или ако имат значение за 

ориентир. В М 1 : 500 000 и в М 1 : 1 000 000 тези обекти не се оформят. 

За изобразявана на ивици от храсти на ТП се оформят редуващи се през 2.5 mm ок-

ръжности с диаметър 0.8 mm и  точки с размер 0.4 mm (фиг. 21.18а). Върху ЕТК се използ-

ват редуващи се през 5 mm знаци от две точки  (ф 0.5 mm) и ок-

ръжност с диаметър 1.5 mm. На СТК и ДТК ивиците от храсти се 

изобразяват с редуващи се окръжности и точки (фиг. 21.19), а цен-

търът на знаците се поставя по оста на ивицата. Центровете на 

крайните кръгчета или точки от знаците трябва да съвпадат с кра-

ищата на ивицата храсти.  

При изобразяване на ивица храсти покрай линеен обект, знаците се поставят на 10 mm 

един от друг на ЕТК и през 15 mm на ТП по протежение на обекта. Ако храстите са от двете 

страни на съоръжението, то знаците на ТП и ЕТК се разполагат шахматно (фиг. 21.18б).  

 2.3 Отделни храсти и групи от храсти 

 Когато храстите заемат върху ЕТК площ под 25 mm2 и на СТК и в М 1 : 200 000 – 

под 10 mm2 (в открити райони) те се изобразяват със знаци за единични храсти (фиг. 21.20).  

Същият знак се използва и в 

съчетание със знаците за други расти-

телни видове за по-точно изобразяване 

вида на растителната и почвената пок-

ривка. В ниви или в други културни 

насаждения знакът за храсти не се съ-

четава с други знаци.  

Отделни храсти, имащи значе-

ние като ориентир се изобразяват със знака за храсти (фиг. 21.12a), като центъра на кръгчето 

се поставя в средата на храста. Не се поставят надписи за характеризиране на вида и височи-

ната на храстите. На картите в М 1: 500 000 и М 1 : 1 000 000 отделни храсти и групи от 

храсти не се изобразяват. 

3. Тревиста растителност 

 3.1 Изобразяване на тревиста растителност на ТП и ЕТК 

На топографските планове и на едромащабните топографските карти, тревистата рас-

тителност се подразделя на пасища, ливади и блатна растителност. С точкова линия (зелена 

на ЕТК и черна на ТП) се оконтуряват площи с размер над 25 mm2 в мащаба на картите. В 

площите се поставят групи от по три знака (фиг. 21.21 и фиг. 21.22), с които се обозначава 

вида на растителността. При наличие на различни растителни видове, се използват комбини-

рани знаци за различните растения (виж по-долу). Когато има отделни малки участъци (под 

25 mm2) от определен вид растителност изпъкват сред останалите растения, може да бъдат 

 

 

а) ивица храсти 

б) ивица храсти 

покрай път 

Фиг. 21.18 Тесни ивици расти на ТП и ЕТК 

М 1:25 000  по-дребни 
                       мащаби 

 

Фиг. 21.14 Тесни иви-
ци храсти на СТК и в 

М 1 : 200 000 

ТП  ЕТК       М 1:25 000  по-дребни мащаби 

 

 

а) храсти 

б) бодливи 
храсти 

Фиг. 21.20 Изобразяване на малки групи храсти 
(размерът на знаците е преувеличен два пъти) 
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обозначени с единичен знак за вида тревиста растителност, който се поставя в центъра на 

участъка, без да се показва контура му. 

 3.1.1 Пасище, мера 

 Пасищата са площи, заети от естествени видове треви, които се използват само за 

паша на животните и нямат друга селскостопанска роля. Мерата представлява общинска зе-

мя, определена за пасище. Изобразяват се на ЕТК със знака на фиг. 21.22а, а на ТП – чрез 

знака на фиг. 21.21а. С тези знаци се изобразяват и 

площи, без определено стопанско значение, заети с 

тревиста растителност. 

3.1.2 Ливада 

Ливадите са площи, заети от различни видове 

треви, които се използват за добиване на сено или за 

зелен фураж. Някои от ливадите се напояват или се 

обработват с цел подобряване на видовия състав на 

тревите. Изобразяват се със знаците на фиг. 21.21б 

фиг. 21.22б. На ТП е предвиден и специален знак 

(фиг. 21.21в) за ливади, които периодично се наводня-

ват или през част от годината са под вода. 

3.1.3 Блатна растителност 

Блатната растителност се състои предимно от 

тръстика, камъш, папур, швар и изисква влажна среда 

за развитието си. Изобразява се на ТП чрез знака на 

фиг. 21.22г, а на  ЕТК чрез знака на фиг. 21.22в. 

3.2 Изобразяване на тревиста растителност на СТК и ДТК 

На средно и на дребно мащабните карти тревистата растителност се подразделя на ли-

вадна и степна. Освен това с отделни знаци се показват високотревна (над 1 m) и полух-

растовидна растителност и блатна растителност.  

В М 1 : 25 000 площи, заети с тревиста растителност, които имат размер над 25 mm2 в 

мащаба на картите се оконтуряват с точкова линия. Отделни участъци, имащи значение като 

ориентири, могат да се покажат с контура си и когато имат площ над 10 mm2.  

В М 1 : 50 000, М 1 : 100 00 и в М 1 : 200 000  се допуска участъците с тревиста расти-

телност да не се изобразяват, ако районът е много натоварен със съдържание. Граници на 

тревиста растителност се поставят при площ над 100 mm2.  

Допуска се показване на отделни малки участъци тревиста растителност само с един 

знак или няколко знака, без изобразяване на контура, например, тесни ивици (2 mm или по-

малко) тревиста растителност,  разположени покрай ручеи, долини, оврази и т.н. 

 На СТК и в М 1 : 200 000 площите, заети от тревиста растителност се запълват с рав-

номерно разположени знаци за вида на растенията. Знаците се разполагат шахматно, като за 

отделните тревисти видове интервалите между знаците са различни. На СТК и ДТК не се 

изобразяват пасища и мери. В границите на техните площи, ако няма други обекти се изобра-

 
  а) мера, пасище        б) ливада           в) мокра ливада  г) блатна растителност 

              Фиг. 21.21 Изобразяване на тревиста растителност на ТП 

   

  

 

а) Пасище, 

мера  

 

 

б) Ливада 

 

 

г) Блатна 

растител-

ност 

Фиг. 21.22 Изобразяване на тре-

виста растителност на ЕТК 
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зяват само формите на релефа. В планински и високопланински местности тревиста и полух-

растовидна растителност се изобразява само на картите в М 1 : 25 000.  

На картите в М 1 : 500 000 и 1 : 

1 000 000 не се изобразява тревиста расти-

телност (с изключение на блатна растител-

ност).  

3.2.1 Ливадна растителност 

Ливади с височина на тревата до 1 

m (ако не се коси) се изобразява със знака 

на фиг. 21.23а. В М 1: 50 000 и 1: 100 000 

се показват при площ над 1 cm2. При мест-

ности с много граници на растителност, 

ливадите не се изобразяват и се причисля-

ват към нивите. Заблатените ливади се 

изобразяват в съчетание на знаците за ли-

вадна растителност и проходимо блато. 

 3.2.2 Високостеблена растителност 

За тревни видове, които израстват 

над 1 m (например, саванни треви) е пред-

виден знака (фиг. 21.23б). В М 1 : 200 000 

показват при площ над 1 cm2. 

3.2.3 Полухрастовидна растителност 

Полухрастите са многогодишни растения, чиито размножителни пъпки се съхраняват 

няколко години (като на храстите), а върховите клонки се сменят ежегодно (както на треви-

те). Пример за полухраст е пелинът. Изобразяват се със знака на фиг. 21.23в. Полухрасто-

видна, мъхова и лишейна растителност не се показва на ДТК. 

3.2.4 Мъхове и лишеи 

Лишеите са низши организми, чието тяло е симбиоза между гъба и водорасло, които 

растат по кората на дърветата и по скалите. Мъховете са спорови растения, без корен и цвят, 

които растат по дървета, камъни и скали във влажен климат. Изобразяват се само в полярни-

те и високопланинските (алпийски) области, където няма друга растителност. Знакът е със-

тавен от две точки и вертикална чертичка между тях (фиг. 21.23г).  

4. Изкуствени насаждения 

4.1 Изобразяване на изкуствените насаждения на ТП и ЕТК 

За изобразяване на културните видове също важи правилото, че се изобразяват с кон-

тур и се обозначават чрез знак, само ако площта им е над 25 mm2. При по-малка площ се 

поставя единичен знак или се използва комбиниран знак с други растителни видове. 

4.1.1 Ниви  

За ниви се считат участъци от орни земи, засаждани с едногодишни култури (зърнени, 

фуражни, маслодайни и др.), които се сменят периодично. Към нивите са причислени и на-

сажденията с люцерна и тревни смески (въпреки, че са многогодишни), както и тютюн и па-

мук, които са технически култури.  

На ТП и ЕТК нивите се оконтуряват с точкова линия, но вътре в площта им не се пос-

тавя пояснителен знак (фиг. 21.24а и фиг. 26а). На ЕТК като ниви се изобразяват прелози и 

  М 1:25 000    по-дребни мащаби 

 

а) Ливадна расти-
телност  
    (до 1 m) 

б) Високостеблена 
растителност 

в)  Полухрастовидна 
растителност 

г)  Мъхове и лишеи 
 

Фиг. 21.23  Изобразяване на тревиста расти-

телност на СТК и ДТК 
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келемета5. На ТП е предвиден специален условен знак за временно необработвани земи 

(изоставени ниви) – фиг. 21.24б.  

4.1.2 Зеленчукови градини 

Зеленчуковите градини се оформят на ТП със специален знак (фиг. 21.24в) само ако 

са на постоянни площи и имат напоителни съоръжения (канали, вади, водопроводи, кладен-

ци и др.). В противен случай се изобразяват като ниви. На ЕТК зеленчуковите градини се 

изобразяват чрез знака за ниви, като могат да се пояснят с надпис. 

Когато в ниви и градини има пръснати дървета с височина над 3-4 m, те се оформят 

със знака за отделно дърво, нямащо значение като ориентир. Ако дървета или храсти са раз-

положени по границите на нивите и градините, се използват знаците за ивица дървета или 

храсти. 

4.1.3 Оризища 

Площите, засявани с ориз, са разделени от тирове6 и през време на вегетационния пе-

риод на ориза са залети от вода. Затова са въведени знаци за обозначаването на оризища на 

ТП (фиг. 21.24г) и на ЕТК (фиг. 21.25б). На ЕТК се изобразяват тировете с височина над 0.5 

m и се показват пътищата по тях. На ТП се показват всички тирове, като отделните клетки не 

се показват. В границите на оризищата се изобразяват  пос-

тоянните хидротехническите съоръжения. Главните канали и 

големите тирове се заснемат и изобразяват мащабно, а по-

малките  - схематично, с оглед правилно показване на отдел-

ните напоителни полета, ограничени от тях. В изоставените 

оризища се изобразяват тировете и запазените хидротехни-

чески съоръжения, но не се поставя знак за оризище (показ-

ват се като ниви). 

4.1.4 Технически култури 

Технически са едногодишни и многогодишни култур-

ни видове, които не се използват за храна на хора и животни, 

а имат значение като компоненти в различни производства. 

Биват: маслодайни (например, лавандула, мента, роза), влак-

нодайни (например, лен, коноп) и други видове (например, 

хмел, хрян). На ЕТК, освен чрез контура и немащабния знак 

(фиг. 21.25г), техническите култури, независимо от площта, 

която заемат, се поясняват с надпис за вида на растенията. На 

топографските планове не се поставя надпис, а само група 

знаци (фиг. 21.26б). Предвидени са специални знаци за някои 

технически култури, като мента (фиг. 21.26а) и хмел (фиг. 

21.24д). 

                                                 
5 Келеме, прелог - изоставена (временно или постоянно) орна земя, обикновено поради слаба продуктивност, 

маломерност, отдалеченост или голям наклон. 
6 Тир - дълъг насип, с височина до 1 m, чрез който се разделят напоителните полета в оризищата. Билото му 

обикновено е заравнено и проходимо за автомобили. 

 
      а) ниви              б) необраб. ниви  в) зеленч. градини      г) оризища              д) хмел 

Фиг. 21.24 Изобразяване на тревисти културни видове на ТП 

 

а) ниви 

 

б) оризища 
 
 

в) техничес-
ки култури 

г) плодни 
храсти 

 
 

д) лозя  

 

е) овощни 
градини 

Фиг. 21.25 Изобразяване на 

културни видове на ЕТК 
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4.1.5 Лозя 

Лозовите масиви се изобразяват на ТП (фиг. 21.26в) и на ЕТК (фиг. 21.25д) без под-

разделяне на винени и десертни сортове. Особено важно е да се изобразят точно всички обс-

лужващи пътища в лозята, защото единствено по тях може да се премине през масивите.  

4.1.6 Плодни храсти 

Плодни храсти са малини, къпини, касис (френско грозде), арония и др. На ЕТК те се 

изобразяват със знак, състоящ се от четири точки (диаметър 0.5 mm), разположени във вър-

ховете на квадрат със страна 6 mm, а площта на масива се запълва със светло зелен фон (фиг. 

21.25г). Знакът се допълва с пояснителен надпис за вида на културата. На ТП се използва 

група от три знака, напомнящи малко дърво (фиг. 21.26г). 

4.1.7 Овощни градини 

Овощни градини са площите, заети от плодни дървета (ябълки, сливи, круши, праско-

ви, череши, вишни, кайсии и др.). Когато са изобразяват някои по-рядко срещани видове, те 

се написват: “черница”, “орех”, “бадем”, “смокиня”, “киви”. Надпис се поставя и при изобра-

зяване на разсадници за овощни дръвчета и за плодни храсти: “разс.”. Изобразяват се на ЕТК 

с четири кръгчета (диаметър 0.9 mm), разположени във върховете на квадрат със страна 6 

mm (фиг. 21.16е). Площта на градините върху картите се запълват с тъмно зелен фон. На ТП 

се използва група от три знака, напомнящи дърво (фиг. 21.26д). 

Овощни градини се изобразяват указаните по-горе знаци, ако имат повече от 6 дърве-

та на декар (за орехите - 4 дървета). При по-рядко разположени растения се използва знакът 

за отделно стърчащи дървета без значение за ориентир.  

4.2 Изобразяване на изкуствени насаждения на СТК и на ДТК 

Площи, заети от културни видове се изобразяват на СТК и в М 1 : 200 000 чрез конту-

рите на масивите, ако заемат над 25 mm2 в мащаба на картата. В М 1 : 500 000 и М 1 : 

100 000 се изобразяват само дървовидни технически култури (при площ над  над 10 mm2 ) и 

храстовидни култури и лозя (при площ над  над 50 mm2 ).  При по-малки площи, заети с кул-

турни видове, се допуска те да се изобразят само с единичен знак, поставен в центъра на на-

сажденията, както и да се комбинират с други знаци. Предвидените знаци за различните кул-

турни видове (фиг. 21.27) се поставят равномерно из цялата площ, заета от насаждения. Разс-

тоянията са специфични за отделните видове растения и в различните мащаби.  

4.2.1 Оризища 

 На СТК и на картите в М 1 : 200 000 оризищата се изобразяват с подразделяне на сухи 

и покрити с вода7. Знаците са еднакви, но при оризищата под вода се добавят две хоризон-

тални сини линии под всеки знак (фиг. 21.27а). Знаците се разполагат шахматно из цялата 

площ на оризищата. На картите в М 1 : 500 000 и М 1 : 100 000 оризищата не се изобразяват. 

                                                 
7 Сухите оризища са изоставени, а тези под вода – действащи. 

 
      а) мента         б) техн. култури          в) лозя          г) плодни храсти д) овощни градини 

Фиг. 21.26 Изобразяване на културни видове на ТП 
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4.2.2 Технически култури 

Техническите култури се подразделят на дървовидни, храстовидни и на тревисти. В 

площта им се поставят знаци за технически култури, като дървовидните се запълват със тъм-

но зелен цвят (фиг. 21.27е), храстовидните - със светло зелен (фиг. 21.27д), а тревистите ос-

тават на бял фон (фиг. 21.27г). Тревисти тех-

нически култури се изобразяват в М 1 : 

200 000 при площ над 50 mm2, а в по-дребните 

мащаби не се показват. 

При изобразяване на площи, заети от 

технически култури с размер по-голям от 100 

mm2 за СТК и 200 mm2 за М 1 : 200 000 се 

надписва наименованието на културата (фиг. 

21.27г, фиг. 21.27д, фиг. 21.27е). В по-

дребните мащаби такива надписи не се поста-

вят.  

4.2.3 Лозя 

Лозовите насаждения се изобразяват 

чрез шахматно разположени в площта на 

масивите знаци за лозе на светло зелен фон 

(фиг. 21.27ж). 

4.2.4 Плодни храсти 

Плодните храсти се изобразяват чрез 

запълване на площта на масивите редици от 

точки на светло зелен фон (фиг. 21.27з). 

4.2.5 Овощни градини 

Овощните градини, както и площите, 

заети с цитрусови и други дървовидни култури 

се изобразяват с контур при площ над 10 mm2, 

а когато служат като ориентири и при площ от 

3-4 mm2. Оформят се на картата чрез запълва-

не на площта с окръжности, подредени в ре-

дици на тъмно зелен фон (фиг. 21.27и). Еди-

нични овощни дървета могат да се изобразят 

със знака за отделно стърчащо дърво, без зна-

чение като ориентир. 

5. Почвена покривка 

5.1 Блата 

Блатата представлява силно овлажнени или покрити с тънък слой вода участъци, кои-

то имат торфен8 слой не по-тънък от 30 cm (при по-тънък торфен слой имаме заблатени зе-

ми, мочурища и др.). Образуват се при постепенно обрастване на водоеми с растителност 

или застояване на вода в гори, ливади, сечища и др. Блатата се изобразяват на топографските 

карти мащабно, ако имат площ над 25 mm2, чрез контур (брегова линия) и пояснителни зна-

ци. Когато имат значение като ориентир, могат да се показват и контурите на по-малки блата 

                                                 
8 Торф (нем.) - тъмнокафява органична маса, образувана при непълно разлагане на растения в блатни условия. 

Използва се за гориво и за наторяване на почвата. 

    М 1:25 000    по-дребни мащаби 

 

а) ниви 

б) оризища - сухи  

в) оризища, пок-
рити с вода 

г)  тревисти 
технически кул-
тури  

д) храстовидни 
технически кул-
тури 

е) дървовидни 
технически кул-
тури 

 
ж) лозя 
 
 

з) плодни храсти 
 
 
и) овощни гради-
ни 

Фиг. 21.27   Изобразяване на културна рас-

тителност на СТК и ДТК 
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(с площ над над 10 mm2). Особено подробно се изобразяват блата, разположени до пътища и 

реки. 

5.1.1 Изобразяване на блата върху ТП 

На топографските планове се изобразяват всич-

ки блата и заблатени площи. Заснема се бреговата ли-

ния и се изобразява с непрекъснат контур при посто-

янна водна линия или с пунктир, ако блатото е пре-

съхващо (виж  знаците на фиг. 16.2 а или б). Вътре в 

контура се поставят групи знаци за блато (фиг. 

16.28а). Ако в блатото има растителност, се използва 

знака на фиг. 16.28б.  

5.1.2 Изобразяване на блата върху ЕТК 

На ЕТК се изобразяват всички блата и постоянните мочурища (фиг. 21.29). Когато 

има възможност да се изобразят границите им, блатата се подразделят на блата с постоянна 

брегова линия и блата с непостоянна брегова линия. Части от блатата с непостоянна брегова 

линия в зависимост от сезона се заливат с вода или осуша-

ват. Обикновено те са покрити с тревиста растителност или 

храсти, които могат да виреят както залети от вода, така и 

на суша. В границите им има по-твърди и проходими учас-

тъци, тресавища и постоянно заблатени участъци. Блатата с 

постоянна брегова линия са постоянно под вода. Затова в 

тях преобладава специфична блатна растителност. Обикно-

вено те са непроходими. 

Ако в границите на блато от единия тип има участък от 

другия и той е с размери над 25 mm2, участъка се обособява 

със съответния тип брегова линия.  

Границата на блатата се изобразява със знака за брегова линия (постоянна или непос-

тоянна) в зелен цвят. Вътре в контура се разполагат знаци за блато, разположени по тройки, 

на разстояние 4 - 8 cm. Ако поне 20% от площта на блатото е заета с блатна растителност, 

знаците за растителност се комбинират с тези за блато. 

5.1.3 Изобразяване на блата върху СТК и ДТК 

Блатата върху средно и дребно мащабните карти се подразделят на проходими и неп-

роходими. Изобразяват се, като площта на блатата се защрихова с хоризонтални линии в син 

цвят. Щрихите са през 0.8 mm (за картите в 

М 1 : 25 000 - през 1 mm). Проходимите бла-

та се изобразяват чрез прекъснати линии, а 

непроходимите - чрез непрекъснати (фиг. 

21.30).  

За разлика от останалите видове тре-

виста растителност, при изобразяване на 

блатната растителност върху СТК и ДТК 

знаците не се разполагат равномерно през 

определен интервал, а се поставят на слу-

чайни места (фиг. 21.30). В зависимост от 

преобладаващия вид, растителността в блатата се изобра-

зява като ливадна, мъхове и лишеи или като блатна расти-

телност (камъш и тръстика). 

При наличие на блатна растителност (камъш, папур 

и други, извън блатата, се използва знака на фиг. 21.30.  

 
а                       б 

Фиг. 16.28 Блата на ТП 

 

   

  

а) с постоянна 

брегова линия 

б) с непостоянна 

брегова линия 

Фиг. 21.29 Изобразяване на 

блата върху ЕТК 

        М 1:25 000  по-дребни мащаби 

 

а) Непроходими и 

труднопроходими 

блата 

 

б) Проходими блата 

Фиг. 21.30  Изобразяване на блата върху 

СТК и ДТК 

М 1:25 000  по-дребни мащаби 

 
 

Фиг. 21.31  Блатна растител-
ност върху СТК и ДТК (знаците 

са преувеличени) 
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Блатата с размери по-малки от 25 mm2 

се изобразяват само чрез знаци за покриващата 

ги растителност. На фиг. 21.32а е показано не-

изразяващо се в мащаба блато, покрито с тре-

виста растителност, а на фиг. 21.32б растител-

ността е тръстикова (камъшова).   

На ДТК камъшовите и тръстикови на-

саждения се изобразяват, когато заемат площ 

не по-малка от 25 mm2. Допуска се да се изобразяват и по-малки участъци (но не под 10 

mm2), заети от блатна растителност, когато те се явяват ориентири на местността). 

При заблатяване на гори, знаците за блато се поставят на зелен фон. Растителността в 

блатата се изобразява чрез знаците за съответния културен вид (тревиста, мъхове и лишеи, 

или блатна растителност) като щрихите на знака за блато се прекъсват. 

В М 1 : 200 000 участъците с блата с площ под 200 mm2 се показват без граница.  

5.2 Пясъчни и каменисти повърхности 

5.2.1 Изобразяване на пясъчни и каменисти повърхности на ТП 

 

Върху топографските планове, чрез знака за пя-

съци (фиг. 21.33а), се изобразяват оголени места, без 

растителност, които имат пясъчна повърхност. Релефът 

на формите (дюни, валове, могили) се изобразява с хо-

ризонтали, а равномерно в площта се поставят поясни-

телни знаци.  

Камениста повърхност представлява участък от 

събрани, не споени камъни, върху които няма почвен 

слой и растителност, както и участъци от дъна на реки, покрити с каменен материал. В 

площта се разполагат групи знаци (фиг. 21.33б), като отделните им графични примитиви се 

завъртат на случаен ъгъл.  

5.2.2 Изобразяване на пясъчни и каменисти повърхности на ЕТК 

Песъчливи, каменисти и чакълести терени се изобразяват на ЕТК при площ над 25 

mm2. Границите се оформят с кафява точкова линия  и в тях се поставят знаци за вида на по-

върхността (фиг. 21.34). Знаците се разполагат групирани по 

тройки, които се оформят през 4 до 8 cm една от друга. Изк-

лючение представляват пясъчните повърхнини (фиг. 21.34в), 

които се оформят чрез и запълват равномерно запълване с 

точки (с диаметър 0.3 mm). Хоризонталите не се прекъсват 

при преминаване през такива терени.  

При участъци с по-малки размери, но имащи значение 

като ориентир, може да се изобразят без контур, само с еди-

нични знаци.  

Райони, повърхността на които е заета от пясъци, с 

размер на частиците до 7 mm, се изобразяват със знака на 

фиг. 21.34в. При по-големи скални частици се използва знака 

на фиг. 21.34б, а когато скалните отломъци са по-големи от 

няколко сантиметра, те се изобразяват със знака на фиг. 

21.34а. За по-правилно изобразяване на характера на района 

се допуска комбиниране на тези знаци, както и добавяне на 

знаци за растителна покривка и за релефни форми. 

 

М 1:25 000  по-дребни мащаби 

 

а) С тревиста 
растителност  

б) С блатна рас-
тителност 

Фиг. 21.32  Малки блата на СТК и ДТК 
(размерът на знаците е преувеличен) 

 
       а) пясъци          б) камениста 
                                     повърхност 

Фиг. 21.33 

   

  

а) камениста 

повърхност 

б) чакълеста 

повърхност 

в) повърхност с 

пясъци 

г) пясъчни дюни 

Фиг. 21.34 Пясъчни и ка-

менисти повърхности  

върху ЕТК 
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5.2.3 Изобразяване на пясъчни и каменисти повърхности на СТК и ДТК 

На средно и на дребно мащабните карти пясъчни и каменисти повърхности се изобра-

зяват, като площта се запълва със специални знаци (фиг. 21.35). 

Хоризонталите не се прекъсват при пре-

минаване през райони с пясъчна и камениста по-

върхност. Знаците за растителност (дървета, 

храсти и треви) се поставят според местоположе-

нието си. Районите с пясъчна повърхност се за-

пълват на картата с точки (фиг. 21.35б), като гра-

ниците на разпространение на пясъците не се 

показват с линия. За каменисти, чакълести или 

глинести повърхности е предвиден знака на фиг. 

21.35а. При ясно изразена граница на специфич-

ната повърхност, на СТК контурът се показва с 

линия в кафяв цвят. На ДТК не се поставя контур. При 

наличие на наименование на пясъчната, камениста или 

чакълеста повърхност, то се надписва. 

По-малки участъци с камениста повърхност могат 

да се показват като се използват единични знаци или 

тройни от знаци за камениста повърхност, които да се 

разполагат сред знаците за растителност (фиг. 21.36). 

6. Комбиниране на знаци за растителна и почвена покривка 

За да се покаже по-пълно характера на изобразяваната местност, се използват  съчета-

ния от знаци за растителност и почви, но не повече от три в границите на даден участък. Оп-

ределен растителен вид се изобразява, ако заема повече от 20% от изобразяваната площ.  

6.1 Комбинирани знаци на ТП 

На топографските планове се допуска комбиниране на всички знаци за растителна и 

почвена покривка. На фиг. 21.37 са показани премиери за възможни комбинации от знаци: а) 

ливада с храсти; б) пасище се храсти; в) ливада с разпръснати дървета; в) дъбова гора върху 

камениста повърхност; г) рядка гора с храсти.   

 При тревистите видове, един или два от знаците на основния вид се заменят с други 

знаци (фиг. 21.37 а, б, в). При изобразяване на гори, допълнителните знаци се поставят до 

пояснителните знаци за вида на дърветата. При рядка гора, знаците се разполагат разпръсна-

то из площта, като се съблюдава приблизително съотношението на знаците да съответства на 

площите, заети от различните растителни видове. 

6.2 Комбинирани знаци на ЕТК 

На ЕТК знаците за растителна и почвена покривка се изобразяват на групи от по три 

или четири знака. Това дава възможност в групата да се разполагат различни знаци, според 

вида на обектите на местността. Могат да се правят комбинации само между знаци за расти-

телност (фиг. 21.38а) и само между знаци за почвена покривка, а могат и да се комбинират 

М 1:25 000  по-дребни мащаби 

  

Фиг. 21.36  Изобразяване 
малки площи с пясък и чакъл 
върху СТК и ДТК (размерът 
на знаците е преувеличен) 

        М 1:25 000  по-дребни мащаби 

 

а) глинести и 
чакълести 
повърхнини 

б) пясъци 

Фиг. 21.35  Изобразяване специфични 
повърхнини върху СТК и ДТК 

 
             а                               б                          в                            г                            д  

Фиг. 21.37  Примери за комбиниране на знаци върху топографските планове 
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знаци за почвена и растителна покривка. Не се до-

пуска комбиниране на знаци за културни видове със 

знаци за пасища и храсти, например, зеленчукова 

градина с пасище, плодни храсти с храсти и т.н. Ко-

гато сред културните видове има диворастящи, нап-

ример, храсти и дървета, те се изобразяват само ако 

имат значение като ориентир и се поставят на точни-

те си места със съответните знаци.  

Когато в даден район има повече от три рас-

тителни вида, той може да се раздели на две или по-

вече части и в тях да се покажат до три различни 

вида. Ако площта на района не е достатъчна, за да се 

раздели, изобразяват се само трите най-широко раз-

пространени вида.  

Не се допуска допиране или застъпване на 

знаци в различен цвят. Това условие се поставя с 

оглед изискванията на картопечатането. 

При два вида растителност и почви, знакът на 

по-малко разпространения се поставя в долния десен 

край на знака. Знакът на фиг. 21.38а показва, че 

площите, заети с пасища са повече от тези с храсти. 

Когато се изобразяват три вида растителност, отгоре 

се поставя най-разпространения, отляво - втория по 

ред, а в дясно - най-малко разпространеният. Знакът 

на фиг. 21.38д се използва, ако по-голямата част от 

площта на района е пасище, по-малка площ е заета 

от чакълище, а пясъците са най-малко. 

 

 

 

6.3 Комбинирани знаци на СТК и ДТК 

При изобразяване на растителна и почвена пок-

ривка върху средно и дребно мащабните карти, цялата 

повърхност в определен район се покрива на картата със 

знаци показващи вида на растенията и почвите. 

Знаците се разполагат според съотношението 

между площите, заети от различните растителни видове 

и почви. Колкото е по-голям делът на даден вид, толко-

ва по-често поставя знакът му, като с спазва изискване-

то най-малко 20% от площта на района да е заета от 

определен вид, за да се покаже той на картата. 

Ако по-голяма част от площта на участъка е заета 

от лозя, овощни градини, храсти (включително и плод-

ни храсти) или дървесна растителност, районът се оцве-

тява съответно в светло или тъмно зелен цвят (фиг. 

21.39в, фиг. 21.39г, фиг. 21.39ж). В противен случай, в 

рамките на участъка се поставят знаци за съответния 

вид храсти или дървета, без той да се оцветява (фиг. 

21.39а, фиг. 21.39б, фиг. 21.39д). 

Когато повърхността е заета от пясъци, районът 

   

  

а) пасище с 
храсти 

 

б) ливада с 
дървета 

в) плодни 
храсти с 
дървета 

г) овощна на 
чакълеста 
почва 

д) пасище на 
каменисто-
песъчлива 
почва 

е)  гора на 
камениста 
почва 

Фиг. 21.38 Пясъчни и каменисти 
повърхности  върху ЕТК 

 

а) Ливадна рас-
тителност с 
храсти 

б) Ливадна рас-
тителност с 
храсти и дър-
вета 

в) Лозя с дървета 

г) Рядка гора с 
млади дървета 

д) Рядка гора на 
камениста ос-
нова 

е) Пясъци с тре-
виста расти-
телност 

Фиг. 21.39 Примери за комбинира-
ни знаци на СТК и ДТК 
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на картата се запълва със знака за пясъци и върху тях се поставят съответните знаци за рас-

тителност (фиг. 21.39е, фиг. 21.39ж). Обозначаването на камениста повърхност при комби-

ниране на знаците се извършва чрез поставяне на групи от по три знака за камъни (фиг. 

21.39д), което се различава от начина на изобразяване на площ, с изцяло камениста повърх-

ност (виж фиг. 21.39в). 

Не е удачно комбиниране на знаци за културни и диви видове, защото културните се 

разполагат през определен интервал, а диворастящите се поставят случайно, без подредба. 

При изобразяване на дървета сред други видове растителност (фиг. 21.39б, фиг. 

21.39в, фиг. 21.39д), знаците за отделно стърчащи дървета не обозначават точните места на 

дървета, а само показват наличието им в определен район. Ако е наложително да се покаже 

точното място на някое дърво, използва се знака за отделно стърчащо дърво със значение 

като ориентир. 

7. Надписи на растителната и почвена покривка 

На картите се изписват собствените наименования на гори, блата, пясъчни пустини и 

т.н. Могат да се показват имена на вековни дървета и други отделни малки обекти, ако не 

претрупват картата и надписите не пречат на изобразяването на други обекти. Не се изписват 

наименованията на големи обекти (пустини, степи, гори), ако попадат в няколко картни лис-

та и в нито един от тях не може ясно да се определи характера на обекта. 

Собствените имена се разполагат заедно с пояснения за вида на обекта. Поясненията 

обикновено се съкращават, но когато няма предвидени съкращения или обекта заема голяма 

площ върху картата се дава изцяло: “Крумова гора”, “Голямата кория”, “Белите пясъци”.  

В големите горски масиви се надписват номерата на горските отдели. Ако просеките 

са изобразени с подбор, номерата на отделите не се оформят. 
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Тема 22 

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ГРАНИЦИ И ОГРАДИ ВЪРХУ ТОПОГ-

РАФСКИТЕ КАРТИ 

1. Изобразяване на граници  
Границите представляват мислени линии, които отделят територии, различни в качес-

твено отношение. Някои от тях, например, държавните граници и част от землищните грани-

ци, са материализирани на местността чрез трайни знаци, а други не са. Тъй като картите 

представляват документ, макар да нямат доказателствена сила според българското законода-

телство, те трябва да отразяват максимално точно и прецизно различните видове граници. 

Върху топографските карти се показват следните видове граници: 

 Държавни граници (включително граници на съюзни републики); 

 Административни граници (областни, общински, землищни, кметства, админист-

ративни райони); 

 Граници на защитени територии; 
 Други граници (стопански, фондови граници, на защитени райони и т.н.). 

1.1 Общи правила за изобразяване на граници 

При изобразяването на граници трябва да се спазват следните правила: 

 Местоположението на точките от границите се нанася по координати. Данните се 

вземат от “Геокартфонд” към ГУГКК1 или от други официални ведомства.  

 Границите се изчертават по цялото им протежение, без да се прекъсват когато мина-

ват през площни обекти. Оста на знака съответства на граничната линия. 

 Границите, минаващи по линейни местни предмети (реки, пътища, канали и др.) не 

се изобразяват. На картите се оформя знака на местния предмет, а границата се поставя както 

следва: 

 Ако границата минава през средата на обекта и ширината му позволява, границата 

се оформя вътре в него. На ЕТК тя се изчертава изцяло, а на останалите карти се поставят 

групи от по няколко сегмента на знака през 3-4 cm.  

 Ако границата минава през средата на обекта, но ширината му е малка, от двете 

му страни се разполагат шахматно звена от по 3-4 сегмента от знака за съответната граница 

през 4-6 cm. При изчертаване на сегменти, те трябва да започват и завършват с чертичка. 

 Ако границата минава по едната страна на обекта, тя се прекара успоредно на тази 

страна от външната част на обекта. Поставят се отделни сегменти от знака през 4-6 cm, като 

между тях се осигурява просвет от 0.3 mm. 

 Ако границата минава през големи водни басейни, то по протежение на границата 

се поставят групи от по няколко сегмента, като точно се обозначават чупките. Звена от гра-

ницата се поставят задължително, когато минава покрай острови или други обекти във вод-

ните площи, за да се посочи еднозначно от коя страна на границата са те. 

  Всички трайно установени на местността гранични точки се нанасят на картите със 

съответните знаци. 

  Границите, особено държавните, не трябва да се пресичат от надписи за наименова-

ния. Надписите следва да бъдат изцяло от онази стана на границата, където се намира обек-

тът. 

  При съвпадане на няколко граници от различен порядък, например, държавна, об-

ластна и общинска, се изобразява само границата от най-висок порядък. 

                                                 
1 ГУГКК - Главно управление по геодезия, картография и кадастър. 
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  Ако границата в определен участък съвпада с рамката на картните листа, то тя се 

изчертава и в двата листа, а рамката в този участък не се оформя. 

  При минаване на граница по структурни линии на релефа, например, по вододела на 

планински хребет, извивките на хоризонталите се схождат с граничната линия. Особено 

внимание се обръща на местоположението на върховете и проходите спрямо границата. 

1.2 Държавни граници 

Държавната граница се нанася с максималната възможна пълнота и подробност. При 

съставяне на карти на гранични местности се използват демаркационни карти2.  

Знакът за държавна граница на всички карти се състои от редуващи се дебела черта с 

подсечки от двете страни и точки, оформени в черен цвят. В отделните мащаби размерите 

елементите са различни. (фиг. 22.1; фиг.22.2 

и фиг.22.3). На СТК и ДТК знаците се до-

пълват с кант във виолетов цвят (фиг. 22.3). 

Той се състои от щриховка, минаваща по 

границата и  защрихован участък, който се 

поставя от външната страна на границата 

(спрямо територията на България). През об-

разите на водни площи, както и на реки с широчина над 6 mm в мащаба, кантът не се офор-

мя. Когато границата минава през реки и канали с широчина до 6 mm, то кантът се оформя 

покрай образа на обекта от едната му страна. Ако границата е показана чрез отделни сегмен-

ти, виолетовата ивица се показва само при тях. 

Всички чупки на държавната граница са материализирани чрез гранични пирамиди, 

могили, релси или колове. Тези знаци се отбелязват на топографските планове чрез кръгче с 

точка в средата (фиг. 22.1). На едрома-

щабните топографски карти чупките по 

границата се изобразяват чрез два знака: 

граничните пирамиди се оформят чрез 

знака  на  фиг. 22.2б, а за другите гранич-

ни знаци на ЕТК е предвиден специален 

знак (фиг. 22.1б).  

 На топографските карти и планове се показват всички гранични пирамиди и знаци. 

Номерата им се надписват на картите. Ако имат собствени наименования и те се оформят. В 

М 1 : 100 000 се допуска да се изпуснат някои от надписите, но само ако номерата могат да 

се определят по съседните. Островите в реките, през които минава границата, трябва да се 

показват независимо от техните размери, с точно показване на 

държавната им принадлежност. 

При преминаване на държавна граница през стеснени реч-

ни участъци, протоци, проливи, в населени места и т.н. се допуска 

знакът да се стесни до 0.15 mm, за да позволи точно определяне 

на местоположението на границата спрямо местните предмети. 

Държавна граница, която минава по водни пространства близо до острови, плитчини (мели), 

протоци, а също по суша близо до застроени територии и други обекти, се изобразява така, 

че да не възниква съмнение относно държавната принадлежност на тези обекти. 

Знаците на границите не трябва да се пресичат от надписите на имената. Надписите се 

поставят откъм онази страна на знака на границата, откъм която са разположени знаците на 

обектите. 

                                                 
2 Демаркационна карта - карта, на която се нанася договорена държавна граница. Тя се ратифицира от двете 

страни и представлява официален междудържавен документ. 

 

а) държавна граница 

б) гранична пирамида 

в) граничен знак 

Фиг. 22.2 Изобр. на държавни граници на ЕТК 

 
Фиг. 22.1 Изобр. на държ. граници на ЕТК 

М 1:25 000   по-дребни 
                       мащаби 

 
Фиг. 22.3 Изобразяване 

на държавни граници на 

СТК и ДТК 
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 На местата, където знакът за държавна граница завършва в рамката на листа, до вът-

решната рамка се надписват наименованията на държавите, които границата разделя. 

1.3 Изобразяване на административни граници 

Административните граници разделят държавите на самостоятелни в административ-

но отношение единици. Установяват се и се променят от висшата политическа власт във вся-

ка страна (у нас - Народното събрание и Министерския съвет). За територията на Република 

България е установено следното административно деление: 

  Области - страната е разделена на 28 области. 

  Общини - всяка област се подразделя на няколко общини, общият им брой е 256. 

  Кметства - общините се подразделят на кметства, които обхващат едно или някол-

ко населени места. В най-големите градове са обособени по няколко кметства. 

  Землища - всяко селище, заедно с прилежащата му земеделска земя, гори и други 

територии е обособено като отделно землище. В голяма част от страната кметствата се със-

тоят от едно землище, но има и кметства с повече землища. 

  Райони - Големите градове са разделени на няколко района, които често са и кметс-

тва. 

Землищните граници на България са координирани (с точност от 0.5 m), съгласувани 

и стабилизирани във връзка с провеждане на мероприятията по земеразделянето. Съхраняват 

се в цифров вид в Министерство на земеделието и горите и могат да бъдат получени от 

там. Границите от по-висока категория минават по землищни граници. 

1.3.1 Изобразяване на административни граници на ТП 

 На топографските планове са предвидени знаци за изобразяване на област (фиг. 22.4а) 

и на общини (фиг. 22.4б). Със същия знак се изобразяват и районите на големите градове. 

1.3.2 Изобразяване на административни граници на ЕТК 

На едромащабните топографски карти се изобразяват всички административни грани-

ци. На фиг. 22.5 са показани границите в порядък от по-голяма към по-малка категория. При 

съвпадане на граници от различни категории се 

изобразява само границата с най-висока категория. 

Всички административни граници  се изоб-

разяват чрез комбинация от чертички с дебелина 0.4 

mm с дължина 4 мм и точки с диаметър 0.4 mm. 

Интервалите между чертичките и точките са по 1 

mm. При изчертаване границите се оформят така, че 

участъците между две възлови точки да започват и 

да завършват с чертички. 

Чрез знака за граница на кметство се изобра-

зяват и границите на административните райони на 

големите градове. 

1.3.3 Изобразяване на административни граници на 

СТК и ДТК 

На средно и на дребно мащабните карти се изобразяват 

само областните граници.  

 

а) граница на област 

б) граница на община (район) 

            М 1: 1000                   по-едри мащаби 

Фиг. 22.4 Изобразяване на административни граници на ТП 

 

а) областна 

б) общинска 

в) кметство 

г) землище 

Фиг. 22.5 Изобразяване на админист-

ративни граници на ЕТК 

М 1:25 000   по-дребни 
                       мащаби 

 
Фиг. 22.6 Изобразяване на 

граници на области върху  

СТК и ДТК 
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 Начинът на оформяне на границите е подобен на този при ЕТК - чрез чертичка и две 

точки (фиг. 22.6).  

1.4 Изобразяване на други видове граници 

1.4.1 Граници на защитени територии  

 В защитените територии действат различни ограничения за дейностите, които могат 

да се извършват в тях. Тези ограничения имат пряко отношение към устройственото плани-

ране и инвестиционното проектиране. Затова на топографските планове и карти трябва точно 

и подробно да се изобразят границите на защитените територии. 

У нас са приети няколко закона, които въвеждат защитен режим на определени обекти 

и територии:  

 Закон за защитените територии въвежда шест категории защитени територии:  

 Резерват;  

 Национален парк;  

 Природна забележителност;  

 Поддържан резерват;  

 Природен парк;  

 Защитена местност.  

 Законът за биологичното разнообразие въвежда два вида защитени зони (Натура 

2000): 1. За опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна и 2. За опазва-

не на територии, в които се струпват значителни количества птици.  

 Законът за културното наследство защитава исторически, архитектурни, етног-

рафски природни и други видове обекти. 

 Законът за горите защитава семепроизводствени насаждения и градини, горски 

разсадници, дендрариуми, бази за интензивно стопанисване на дивеча и други. 

 Законът за паметниците на културата и музеите защитава паметници на култу-

рата и резерват, които имат особено историческо, археологическо, етнографско, архитектур-

но и музейно значение.  

В знаковата система на топографските планове не са предвидени знаци за изобразя-

ване на защитени територии, затова границите им се изобразяват чрез непрекъсната линия с 

дебелина 0.2 mm, а териториите се поясняват с надпис. 

 На ЕТК задължително се изобразяват гра-

ниците на резерватите и на зоните по Натъра 2000, 

а на останалите защитени територии - ако са полу-

чени данни от Министерството на околната среда и 

водите. Границите им се оформят чрез знака на 

фиг. 22.5 и задължително се поясняват с надпис, 

който съдържа вида на защитената територия и 

нейното наименование, например „Природен парк ВИТОША”. Границите на защитените зо-

ни, попадащи в НАТУРА 2000, се придружават от пояснителен надпис „НАТУРА 2000 - за-

щитена зона за местообитания” или „НАТУРА 2000 - защитена зона за птици" или „НА-

ТУРА 2000 - защитена зона за местообитания и птици”. 

 Напречните щрихи на условния знак се ориентират в посока на защитената терито-

рия. При надписване на защитени територии с малка площ се допуска надписът на защитена-

та територия да се покаже чрез абревиатурата (НП, ПП, Р, ПР, 

ЗМ, ПЗ) и името на защитената територия, например: „ЗМ 

УСОЙНАТА”. 

 На СТК и ДТК е предвиден само един знак (фиг. 22.6) 

за изобразяване на защитени зони. Чрез него се показват всич-

ки паркове и резервати. Допуска се, когато няма точни данни за 

 

а) защитена 
зона 

б) граница по 

Натура 2000 

Фиг. 22.5 Граници на защитени обекти 

на ЕТК 

М 1:25 000       по-дребни 
                           мащаби 

 
Фиг. 22.6 Изобразяване на 
граници на защитени те-
ритории на  СТК и ДТК 
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границите на защитения обект, да се оформи само надписът (приблизително в средата на те-

риторията), а контурът да се изпусне. 

 1.4.2 Граници на нематериализирани на терена обекти 

 На ТП граници, които не са материализирани на терена се изобразяват чрез непрекъс-

ната линия с дебелина 0.2 mm и при възможност се поясняват обектите, които ограждат.   

 На ЕТК се предвидени няколко знака за изобразяване на граници, които не са ясно 

материализирани на терена (фиг. 22.7). Изпол-

зва се точкова линия с диаметър на точките 

0.3 mm и разстояние между тях 1 mm. В зави-

симост от вида на обектите, знакът се оформя 

в зелен, черен, син или кафяв цвят. 

НА СТК и ДТК не се изобразяват не 

материализирани на терена граници, с изклю-

чение на граници на релефни форми и на 

фирнови полета. 

 Когато съвпадат с други линии на терена, тези граници не се изобразяват. Граници на 

растителни видове, които минават на разстояние по-малко от един милиметър от огради и от 

други граници не се изобразяват. 

2. Изобразяване на огради 

2.1 Изобразяване на огради върху топографските планове 

На ТП се изобразяват всички огради, като се подразделят на три групи (фиг. 22.8): 

 масивни: каменни, тухлени, бетонни и метални;   

 полумасивни: решетъчна мрежа, непечени тухли, суха каменна зидария; 

 паянтови: дъсчена, бодлива тел, жив плет. 

 При  изобразяване на огради върху топографските планове се показва в кой от двата 

разделяни от нея имота е построена. Това става, като щрихите, изобразяващи вида на ограда-

та се ориентират към имота, в който са построени (фиг. 22.8а). Когато са изградени и в двата 

имота, те се разполагат последователно ту в единия, ту в другия имот (фиг. 22.8б). Предви-

дена е възможност да се покаже смяна на собствеността на оградата, когато тя преминава от 

единия в другия съседен имот. В този случай линията, изобразяваща оградата, се прекъсва и 

се поставя точка, в мястото на смяната на собствеността (фиг. 22.8в). 

 

а) на растителна 
покривка 

б) на друг обект 

в) на хидрографски 
обект 

г) на релефна форма 

Фиг. 22.7 Изобразяване на нематериализи-
рани на терена граници на обекти  на ЕТК 

 

Масивни огради 
а) оградата е на единия от имотите 

б) оградата е обща за имотите 

в) смяна на собствеността на оградата 

Полумасивни огради 

а) оградата е на единия от имотите 

б) оградата е обща за имотите 

в) смяна на собствеността на оградата 

Паянтови огради 

а) оградата е на единия от имотите 

б) оградата е обща за имотите 

в) смяна на собствеността на оградата 

           М 1 :1000                      по-едри мащаби 
Фиг. 22.8 Изобразяване на огради върху топографските планове 
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2.2 Изобразяване на огради върху ЕТК 

На топографските карти различните видове огради се подразделят на масивни (спое-

ни зидарии от камъни или тухли, бетонни огради, метални конструкции на бетонна или ка-

менна основа) и паянтови (жив плет, дървени, кирпичени,  телени,  не споени зидарии от 

камъни или тухли). 

На едромащабните топографски карти се изобразяват всички огради извън населените 

места, а вътре в тях - с подбор. Избират се по-дългите и имащите значение като ориентир, 

като при подбора се запазват масивните огради за сметка на паянтовите. Щрихите се поста-

вят към страната на обекта, който обслужват или към имота в който са изградени. Ако огра-

дата е построена по средата между два имота, щрихите се разполагат последователно от две-

те страни на оградата. Когато оградите са по границите на кварталите в населените места, те 

задължително се изобразяват. Тогава чертичките са към вътрешната страна на кварталите.  

 Знаците за масивни и за паянтови огради 

се изчертават с непрекъсната линия, напречно на 

която от едната и́ страна се поставят чертички 

дълги 0.5 mm. Различават се по дебелината на 

линиите - 0.3 mm са дебели тези на масивните огради (фиг. 22.9а) и 0.18 mm - на останалите 

(фиг. 22.9б).  

2.3 Изобразяване на огради върху СТК  

На средно мащабните карти огради с каменна, тухлена или метална основа и висо-

чина над 1 m се изобразяват ако имат дължина над 5 mm в мащаба на картата. Вътре в насе-

лените места оградите се изобразяват само ако представляват ориентир. Извън населените 

места оградите се изобразяват с подбор. Знакът за оформяне на масивни огради е аналогичен 

на този при ЕТК (фиг. 22.9а). 

Немасивни огради се изобразяват 

(фиг. 22.10б) само ако са граници на обо-

собени  обекти, като промишлени предп-

риятия, бензиностанции, складове, гро-

бища, помпени станции и др. 

Чрез знака на фиг. 22.10а се показ-

ват и подпорни стени на ж.п. линии и пъ-

тища, като се спазват изискванията за изкопите и насипите да са в височина над 1 m и дъл-

жина - не по-малка от 3 mm (в мащаба на картата). Огради покрай пътищата се изобразяват, 

ако са с дължина над 5 mm (ако имат значение на ориентири). Огради покрай трасетата на 

автомагистралите не се показват. 

На ДТК огради не се изобразяват. 

3. Други елементи от съдържанието на картите 

3.1 Изобразяване на древни стени 

 На топографските карти се изобразяват древни крепостни и защитни стени и стари 

землени укрепления с историческо значение (фиг. 22.11). На топографските планове се 

изобразяват всички стени и укрепления. Тъй като не са предвидени специални знаци, се из-

ползват знаците за каменни подпорни стени (фиг. 16.28 а или б) или за диги (фиг. 16.28з). 

Ако древното съоръжение има специфич-

но наименование, то се надписва по него-

вото протежение.  

 На ЕТК и на СТК древни стени се 

изобразяват, ако са с дължина над 3 mm в 

 

а) ограда 

б) ограда с масив-
на основа 

Фиг. 22.9 Изобразяване на огради на ЕТК 

  М 1:25 000    по-дребни мащаби 

 

а) каменни тухлени и 
метални огради 

б) огради на предп-
риятия 

Фиг. 22.10  Изобразяване на огради върху СТК  

              ЕТК                    М 1:25 000    по-дребни 
                                                                  мащаби 

 
Фиг. 22.11 Изобразяване на древни стени 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 22: Изобразяване на граници и огради върху топографските карти            стр. 281 

мащаба на картата. На ЕТК се показват обектите в и извън населените места, а на СТК  - 

само разположените извън населени места (в населените места се показват като масивни ог-

ради). Наименованията им, ако има такива, се надписват по протежение на стената. 

 Исторически стени с малки размери се изобразяват като развалини и се придружават с 

пояснителен надпис и собствено име. 

На ДТК се показват само най-големите стени и укрепления.  

3.2 Граници на тропици и полярни кръгове 

 Тропиците са паралели, отстоящи 23° 27' на север и на юг от екватора, в които слън-

чевите лъчи падат перпендикулярно към земната повърхност в дните на пролетното (Северен 

тропик) и есенното (Южен тропик) равноденствие.  

 Полярните окръжности са паралели, отстоящи 66° 33' на север и на юг от екватора. 

В точките по Северната полярна окръжност в деня на зимното слънцестоене (21-22 декемв-

ри) слънцето не изгрява, а в деня на лятното слънцестоене (21-22 юни) Слънцето не залязва. 

В точките на Южната полярна окръжност явленията са аналогични.  

 Тропиците и полярните окръжности се изобразяват само на топографс-

ките карти в М 1 : 200 000 и 1 : 500 000. Оформят се с пунктирана линия (фиг. 

22.12). 

3.3 Изобразяване на магнитното поле 

 Магнитното поле на Земята се изобразява само на картите в М 1 : 500 000. Показват се 

два елемента: 

 3.3.1 Изогони 

 Изогоните3 са мислени линии, свързващи върху карта-

та точки с еднакви стойности на магнитното отклонение4. 

Чрез тях може да се определи отклонението на стрелката на 

компаса от географския север. Изобразяват се на картите през 

един градус с пунктирана линия във виолетов цвят (фиг. 

22.13а) и се надписват, като се спазват правилата за надпис-

ване на хоризонтали. Надписът винаги се съпровожда със 

знак “+” или “-“. 

3.3.2 Магнитни аномалии 

 В определени участъци от земната повърхност същест-

вуват флуктуации на магнитното поле, обусловени от геоложкия строеж на Земята, наличие 

на железни руди близко до повърхността и др. Тези зони се отбелязват на картите в М 1 : 500 

000. Ако районът на магнитната аномалия е малък, той се изобразява с точка във виолетов 

цвят (0.8 mm) и се надписва стойността на магнитното отклонение (фиг. 22.13б). При по-

голям район, контурът му се оформя със защрихован кант във виолетов цвят, а в него се над-

писват максималните стойности на магнитното отклонение (фиг. 22.13в). 

 На средно мащабните топографски карти и на картите в М 1 : 200 000 не се изобра-

зяват изогони и райони с магнитни отклонения. Поради по-малкия им териториален обхват, 

извън техните рамки се дава средната стойност на магнитното отклонение за района.  

 При използване на картите трябва да се има предвид, че магнитното отклонение се 

променя във времето. Затова извън рамките на средно и дребно мащабните карти се дават 

стойностите на изменението му, както е показано на фиг. 22.14. 

                                                 
3 Чрез изогони (от гръцки ísos - равен, еднакъв и gõnía - ъгъл) могат да се показват върху картите (не топограф-

ски) и други физически величини, свързани с ъгли, например, еднаква посока на вятъра. 
4 Магнитно отклонение (магнитна деклинация) - ъгълът в дадена точка между направленията към географския 

и към магнитния полюс. Измерва се в градуси. 

 
Фиг. 22.12 

 
Фиг. 22.13 Изобразяване на 

магнитното поле 

а) изогони 
 
б) точка с 

магнитна 
аномалия 

в) район с маг-
нитна ано-
малия 
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Фиг. 22.14 Пример за надписване на средните стойности на магнитното отклонение извън 

рамките на картен лист в М 1 : 25 000 
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Тема 23 

ОФОРМЯНЕ НА ЗНАЦИТЕ ВЪРХУ ТОПОГРАФСКИТЕ 

КАРТИ 
  

 Знаците върху топографските карти изобразяват различни пространствени характе-

ристики на обектите: местоположение, форма, големина, извивки на контурите и др. Обекти-

те, които не могат да се изобразят с точните си размери на картите, се оформят чрез нема-

щабни картографски знаци, които показват само вида и местоположението на обекта, но не 

и пространствените му размери. Други обекти са дълги и тесни; тяхната ширина не може да 

се изобрази, но може да се покажат извивките им. За тях се използват линейни картографски 

знаци.  Най-пълно се описват обектите чрез площните картографски знаци. 

 Трябва да се има предвид, че един картографски знак може да съдържа няколко гра-

фични знака. Например, площният картографски знак за гора на СТК включва запълване на 

площта на гората със зелен цвят (площен графичен знак); точкова линия за контура на гората 

(линеен знак); пояснителен знак за вида на гората (немащабен знак) и надпис за вида на дър-

ветата в гората (немащабен знак). Площният картографски знак може да не съдържа площни 

графични знаци. По-долу, когато пише за площни, линейни и немащабни знаци се имат 

предвид картографските знаци, а не съставящите ги графични знаци. 

1. Площни знаци  
Площните знаци показват точната форма и размери на обектите. Те в най-голяма сте-

пен предават характера на изобразяваните обекти. 

1.1 Изисквания към обектите, за да се изобразят чрез площни знаци 

За да може един топографски обект да се изобрази чрез площен знак, той трябва да 

има: а) достатъчно голяма площ; б) подходяща форма. Минималната площ, при която 

може графически да се изобрази площта на обекта, обикновено е около 2 mm2 в мащаба на 

картата. На топографските карти като площни се изобразяват обектите с площ над 4 mm2, за 

да може вътре в контура да се покаже вида на обекта. Минималните площи за някои обекти 

са различни. Например, острови и сгради се показват с площни знаци при размер над 1 mm2. 

Прагът за площно изобразяване зависи от характера на района. Например, на СТК, в гористи 

местности, мащабно се изобразяват гори с площ над 10 mm2, а в незалесени райони – с площ 

над 4 mm2. Минималните площи зависят и от мащаба на създаваната карта, например, на 

ЕТК площи заети с храсти се изобразяват с площен знак, когато са над 25 mm2, а в М 1 : 

1 000 000 - над 100 mm2. 

Когато обектът има площ под минималната, може да се постъпи по три начина, в за-

висимост от важността на обекта: а) да се преувеличи площта на обекта до 1/3 (за много 

важни или характерни обекти); б) да се изобрази чрез немащабен знак; в) да се елиминира 

знака на обекта от картата (за маловажни обекти или при множество еднотипни обети). Ня-

кои важни обекти могат да се изобразяват и при площи под минималните. 

Дори при достатъчно голяма площ, е възможно топографският обект да не може да се 

изобрази чрез площен знак. Това се случва най-често когато обектът е линеен (река, път) и 

има голяма дължина, а малка широчина. За различните видове обекти са въведени минимал-

ни широчини, над които обектите се изобразяват с площен знак. Например, в М 1 : 5 000 

тесните ивици полезащитни насаждения се изобразяват мащабно при ширина над 10 m, а 

алеите в парковете – над 5 m. Когато обектите имат неравномерна ширина, като например 

реки, за определяне на ширината се взема преобладаващият размер, а в най-тесните участъци 

се допуска известно преувеличаване на широчината, за да не се слеят контурите. 
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1.2 Оформяне на площни знаци 

Площните картографски знаци се оформят чрез няколко вида графични знаци: линии 

за контурите, оцветяване или щриховане на площите и пояснителни знаци или надписи. В 

зависимост от конкретния обект, изобразен на картата, се използват част или всички видове 

графични знаци.  

1.2.1 Контур 

Контурът на площните знаци изобразява формата на обекта. Колкото по-едромащабни 

са картите, толкова по-точно контурът показва границите на обектите. Обикновено контурът 

на обектите се изобразява чрез определен вид линия, но има случаи, когато площта на обекта 

се изобразява само чрез фон (виж фиг. 21.3) или надпис (за местности). 

При оформяне на контурите на площните обекти се използват няколко типа линии: 

 Непрекъсната линия – използва се за обекти с трайни и добре изразени на терена 

граници. Примери за използване на такава линия са постоянната брегова линия, границите 

на писта за рулиране, мащабно изобразените сгради и т.н. (фиг. 23.1). 

 
а) блато с постоянна       б) река с постоянен     в) действаща             г) полоса за рулиране 
     брегова линия                     воден отток               сграда 

Фиг. 23.1 Примери за контури, изобразени на ЕТК с непрекъсната линия 

 Пунктирана линия – изобразява обекти с непостоянни контури (непостоянна 

брегова линия); непостоянни във времето обекти (пресъхваща река); недействащи обекти 

(сгради в строеж или в развалини) и  неясно очертани граници (просеки в горите и други 

(фиг. 23.2).  

 
а) блато с непостоянна   б) пресъхваща река      в) сграда в                    г) просека в гора 
     брегова линия                                                          строеж 

Фиг. 23.2 Примери за контури, изобразени на ЕТК с пунктир 

 Точкова линия – използва се за означаване на обекти с непостоянни очертания: 

граници на растителни видове, на релефни форми; на нетрайни обекти, например, парници; 

на изкуствени обекти с променящи се граници (табани, торфени находища). На ЕТК се из-

ползва и за изобразяване на ниво високи води на водните басейни. 

 
а) граница на раст. видове     б) линия на основание    в) граница на     г) граница на кариера  

             видове                              на язовирна стена           релефна форма     

Фиг. 23.3 Примери за контури, изобразени на ЕТК с точкова линия 

1.2.2 Запълване на площните знаци с фон 

Запълването на площта на знаците с фон се прави по три причини:  
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а) Да се увеличи графична тежест на знака и по този начин да се подчертае важността 

на обекта му. Знаците за сгради се запълват с черен фон, за да се различават по ясно на кар-

тите заради малките си размери. На ЕТК немасивните сгради се изобразяват със сив фон, 

който намалява графичната им тежест спрямо насивните (фиг. 23.4а).   

б) Да се покаже вида на обекта чрез използвания фон. Водните площи върху топог-

рафските карти се запълват със син фон (фиг. 

23.4б), за да се покаже принадлежността им 

към обектите от хидрографията. По-този начин 

те разпознават по-бързо;  

 в) Да се степенуват чрез фона обектите 

по важност.  Според категорията си, пътищата 

се изобразяват с оранжев фон (когато са от ре-

публиканската пътна мрежа), със светло оран-

жев фон (ако са извън републиканската пътна 

мрежа) и без фон, ако са без твърда настилка 

(фиг. 23.4б). 

Вместо фоново оцветяване, знаците на 

някои площни обекти се запълват с различни 

видове щриховки. В някои случаи това се пра-

ви, за да се намали графичната тежест на обек-

тите. На фиг. 23.5а са показани знаците за сол-

ници и за язовири в строеж. Местата за добива-

не на сол са запълнени с вода само през част от 

времето, затова се показват чрез щриховка, 

вместо да се запълват със син фон.  

 Площите, заети от гори и от храсти на 

СТК и ДТК се запълват чрез щрихи и точки. 

Това се прави с цел да се намали броя на 

цветовете при печат (на ЕТК се използват 

различни нюанси на зеления цвят).  с раз-

лични цветове, за да се покаже техния вид.  
 

 Особен клас площни знаци представ-

ляват някои от видовете брегове на средно и 

на дребно мащабните топографски карти, 

които се изобразяват само чрез запълване с 

щрихови елементи (точки с различна голе-

мина) и нямат точен контур (фиг. 23.6). 

1.2.3 Пояснителни знаци или надписи 

Чрез пояснителни знаци и надписи се уточнява вида на обектите и се изобразяват на 

картите техни количествени и качествени характеристики. 

 Пояснителните знаци е прието да се поставят равномерно из площта на обектите, 

така че да не претрупват картата и в същото време, да позволяват бързо и лесно да се опре-

дели вида на обектите. Поставят се в площите, заети от растителна покривка, от релефни 

форми и блата, от гробища, както и при изобразяване на различни 

почвени покрития. На ТП и ЕТК пояснителните знаци се изобразя-

ват на групи по три знака (за гори, овощни градини и плодни храсти 

– по четири знака) през няколко сантиметра и по изключение запъл-

ват цялата площ на обекта върху картата (тесни горски ивици, ка-

менни реки и морета). На СТК и ДТК обикновено се запълва цялата 

площ на обекта с пояснителни знаци през определен интервал – 

шахматно или в редове и колони, а за по-малки обекти се поставя един знак в площта на 

 

а) сгради (масивни 

и немасивни) 

 
б) водни площи 

 

 

 
в)пътища 

Фиг. 23.4 Използване на фон на ЕТК (раз-

мерът на знаците е преувеличен два пъти) 

 

а) солници и 
язовири в 
строеж 

б) гори и храсти 

Фиг. 23.5 Специфични щриховки на СТК и 

ДТК (размерът на знаците е преувеличен) 

 
 

осущаващи се брегове 

на СТК 

пясъчна повърхност  

на ЕТК 

Фиг. 23.6 Обекти, изобразени без контур 
(размерът е преувеличен) 

 
       а                    б 

Фиг. 23.7 
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обекта (фиг. 23.7а). Основната разлика на пояснителните знаци спрямо останалите е тази, че 

те не показват местоположението на своя обект, а само вида му. Например, на фиг. 23.7а 

знакът за дърво показва вида на гората (широколистна), но не изобразява конкретно дърво в 

гората. Същият графичен знак на фиг. 23.7б изобразява дърво със значение за ориентир, като 

показва точното му местоположение. 

 Пояснителните надписи към площните обекти имат няколко функции: да покажат 

вида на обекта (например, “парник”), да дадат качествена характеристика (например, 

“мин.”, за минерален извор) или количествена характеристика (например, средна височи-

на на дърветата в гората). На ЕТК надписите по-често уточняват вида на обектите, а на СТК 

и ДТК те дават качествени и количествени характеристики. 

При изобразяване на растителност се комбинират пояснителни знаци и надписи. По-

яснителните знаци се възприемат по-бързо от читателя на картата, а надписите, макар да се 

четат по-бавно1, характеризират обектите по-пълно и точно (фиг. 23.8). 

Частен случай при оформяне на площни обекти е изобразяването на местности, орог-

рафски обекти (планини, хълмове котловини и т.н.), физико-географски райони и др. Те са 

площни обекти, които обхващат определена 

територия, но обикновено нямат точно уста-

новени граници. Затова се оформят на топог-

рафските карти само чрез надпис, който се 

разполага така, че да обхване приблизително 

района, който заема обекта (фиг. 23.9). Конту-

ри и пояснителни знаци в тези случаи не се 

поставят. Изисква се разположението, извив-

ката и ориентацията на надписа да съответст-

ват на тези на изобразявания обект. 

1.3 Правила за оформяне на площни знаци 

1.3.1 Прекъсване на контурите 

 По принцип, контурите на площните обекти се изобразя-

ват без прекъсване. Изключение се прави в следните случаи 

(фиг. 23.10): 

 Заради надписи, пресичащи площния обект. За да 

могат да се прочетат надписите, контурът се прекъсва по цялата 

височина на надписа. Не се прекъсват контурите на обектите от 

хидрографията (оформени в син или в зелен цвят), когато пре-

сичащите ги надписи са в черно. 

 Заради немащабни знаци. Когато немащабен знак и 

контур на площен обект се припокриват, то контурът се прекъс-

ва, за да се изобрази немащабният знак на точното си място. 

                                                 
1 Някои изследвания на психолози показват, че прочитаме думите много по-бързо, отколкото традиционно се 

счита. Например, Джералд Рейчър провежда експеримент, в който изследваните лица разпознават вярно в 78% 

от случаите бързо сменящи се на екрана отделни букви. Когато буквите са в състава на думи, които се  сменят 

със същата скорост, те са разпознати вярно в 89% от случаите. Поради това, трябва да се подхожда внимателно 

към твърденията, че надписите се четат по-бавно от немащабните знаци. 

 
     гора ЕТК         гора СТК      технически култури СТК 

Фиг. 23.8 Комбиниране на пояснителни знаци и надписи 

 

Фиг. 23.9 Оформяне на местност на СТК 

 
Фиг. 23.10 Прекъсване на 

контурите   

а) заради 
надписи 

 

б) заради 
немащабни 
знаци 
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При това няма значение дали знакът е част от изображението на площния обект или обозна-

чава друг обект.  

 Контурът се прекъсва така, че между образа на надписа или немащабния знак и него 

да остане разстояние не по-малко от 0.3 mm (за немащабни знаци и надписи - 0.2 mm). 

При преминаване на хоризонтали през площни обекти, контурите на площните обекти 

не се прекъсват. Хоризонталите се прекъсват през образите на сгради и съоръжения. Конту-

рите не се прекъсват и когато през площния обект преминава линеен обект, изобразен с една 

линия (пътека, малка река и др.). 

1.3.2 Общи контури 

Често два обекта имат обща граница. Когато те са от еднакъв клас, например, расти-

телност (гора и пасище), то общата граница се оформя с една линия, както е прието за съот-

ветните обекти: в случая – зелена точкова (на ЕТК) или непрекъсната (на останалите карти) 

линия). Когато обектите са от различни класове, се явява конфликт, който може да се реши 

по един от следните два начина: 

  Изобразява се контура на единия от тях. Обикновено, кога-

то два обекта имат обща граница се изобразява контура на единия от 

тях. Това е контурът на онзи обект, който се оформя първи на картата, 

съгласно реда за изобразяване на класовете обекти. Например, при обща 

граница между растителна покривка и хидрографски обекти, се изобра-

зява границата на водния обект (фиг. 23.11). 

  Изобразяват се и двата контура, като единият се отмества. 

При обща граница на квартал от населено място с хидрографски обект, 

се изобразяват и двата контура, като при необходимост, границата на 

квартала се отмества (фиг. 23.12). 

Когато площен обект граничи с линеен, обикновено по общата 

граница между двата обекта се оформя със знака на линейния обект, а 

контурът на площния не се изобразява. Това се случва най-често с гра-

ниците на растителните видове, които съвпадат с пътища, реки и т.н. Когато площен хидрог-

рафски обект граничи с линеен обект, то се оформят контурите и на двата обекта, като кон-

тура на хидрографския обект се изобразява на точното си място, а контурът на другия обект 

се отмества.  

1.3.3 Разполагане на пояснителни знаци и надписи 

 Пояснителните знаци и надписи се разполагат в територията на площните обекти, та-

ка, че да позволяват лесно и бързо да се определи видът и характеристиките на обектите. 

Върху по-старите топографски карти (до 1964 г.) площта на обектите е запълвана равномер-

но с пояснителни знаци. Но когато вътре в площните обекти има други, по-малки обекти, 

например, могила в гора, тяхното четене се затруднява. Затова се възприе пояснителни знаци 

и надписи да се поставят на определени места през определен интервал в контура на площ-

ните обекти, като при това се балансира между бързото и лесно възприемане на характерис-

тиките на площните обекти и възможността да се изобразят в тях други обекти.  

 
Фиг. 23.11 

 
Фиг. 23.12 

 
 Групи от     Групи от четири знака      Запълване на 
три знака                                               обекта със знаци 

Фиг. 23.13 Разполагане на пояснителни знаци на ЕТК 
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Върху ТП и ЕТК пояснителните знаци се разполагат в групи по три или четири гра-

фични примитива, указващи вида на обекта (фиг. 23.13). Само при някои знаци за релефни 

форми (каменно море или река; каменист сипей) пояснителните знаци запълват равномерно 

площта на обекта. При недостиг на място се допуска знаците да се изобразяват на групи по 

два или само по един знак. Отделните групи знаци се разполагат на 4 до 8 cm разстояние 

един от друг. 

При по-големите обекти, разстоянията между групите от знаци са по-големи. При 

малки обекти и при обекти с неправилна форма се допуска да се поставят знаци на по-малки 

разстояния, с цел да се улесни четенето на картата. 

На СТК и ДТК територията на площните обекти се запълва с пояснителни знаци. Са-

мо в площите на високостеблените гори се разполагат отделни пояснителни знаци. В остана-

лите площни обекти знаците се разполагат по три начина (виж фиг. 23.14): 

  в редове и колони – за овощни градини и за градини с плодни храсти. Ако е извест-

но направлението на редовете на градините, то знаците се ориентират по него, в противен 

случай колоните се ориентират на север;  

  шахматно – за лозя, технически култури, оризища, ливадна, степна, мъхова и ли-

шейна растителност; 

  случайно – за всички видове естествена растителност, почвена покривка и релефни-

те форми. 

 Когато знаците се разполагат през определен интервал, разстоянията са различни за 

отделните културни видове и за различните мащаби. Най-малкото разстояние между знаците 

е 1.8 mm при изобразяване на овощни градини на ДТК, а най-голямото – 10 mm при оформя-

не на степна и полухрастовидна растителност в М 1 : 25 000. 

 Площните обекти на СТК и ДТК се запълват с пояснителни знаци, за да се четат по-

бързо. Обикновено по-малките обекти вътре в площните обекти не се изобразяват, защото 

нямат значение като ориентир. 

 На площите, заети растителност, се поставят надписи за вида им, ако техния размер 

позволява това. Поставя се по един надпис в средата на комплекса. При много големи обекти 

могат да се и повече допълнителни надписи, но не повече от 1 – 2 надписа на 1 dm2. 

2. Линейни знаци 

2.1 Изисквания към обектите, за да се изобразят като линейни 

Линейните знаци се използват, когато дължината на обекта многократно превишава 

неговата ширина и ширината му не може да се изобрази мащабно. В такива случаи, чрез ли-

нии от различен тип, се оформят общите извивки на обекта, без да се изобразяват неговите 

контури. Видът на обекта се пояснява чрез цвета и типа на линията. 

За да се изобрази един обект като линеен, той трябва да отговаря на следните изиск-

вания: 

 Да представлява топографски обект в мащаба на създаваната топографска карта. 

Например, линиите на метрото са топографски обект само когато излизат на земната повърх-

ност. Подземните проводи се нанасят само на картите в средни и дребни мащаби, а на ЕТК – 

само по специална заявка на инвеститора; 

 Да има достатъчно голяма дължина. Минималната дължина за отделните видове 

линейни обекти е различна. Например, на ЕТК се изобразяват естествени водни течения, ако 

 
В редове и колони       Шахматно                 Случайно 

Фиг. 23.14 Разполагане на пояснителни знаци на СТК 
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имат дължина над 2 cm в мащаба на картата, а хидромелиоративните канали се изобразяват 

независимо от дължината си; 

 Ширината на обекта да не може да се изобрази мащабно. Това зависи от три 

фактора: а) Вида на обекта – определени видове обекти се изобразяват с линейни знаци на 

всички карти (ж.п. линии, проводи, пътеки); б) Ширината на обекта – част от линейните 

обекти могат да се изобразят като площни при по-голяма ширина или като линейни при по-

малка ширина (реки, шосета, просеки); в) Мащабът на картата – дали един обект ще се 

изобрази като линеен или като площен зависи и от мащаба на топографската карта. Напри-

мер, шосетата в М 1 : 2 000 се оформят като площни обекти, а на СТК и ДТК – винаги като 

линейни. 

2.2 Оформяне на линейни знаци 

Графичните примитиви, с които се изобразяват линейните обекти са линии, запълване, 

пояснителни знаци и надписи. 

2.2.1 Линия 

Линиите, с които се оформят линейните обекти показват геометрията на обекта, него-

вият вид и характеристики. Те се различават по: 

 Вид. Използват се непрекъснати линии, пунктири, точкови линии и линии, съставени 

от няколко примитива. Чрез непрекъсната линия се изобразяват обекти с постоянни и ясно 

определени на местността граници. Пункти-

раната линия се използва за: обекти в стро-

еж, недействащи обекти, които променят ре-

жима си (пресъхващи реки), обекти с неясни 

граници (просеки, бродове), много малки обек-

ти (пътеки), подземни обекти (подземни кана-

ли, ж.п. линии в тунели). Чрез точкова линия 

се изобразяват обекти с временен характер 

(зимни пътища), подземни обекти (подземни 

реки, дюкери), както и бързо променящи се обекти (растящ овраг). 

 Дебелина. Чрез дебелината на линиите обикновено се показва различия в широчина-

та на обектите. Реките, например, се изобразяват с постепенно удебеляваща се линия от из-

вора към устието. Но има случаи, когато различната 

дебелина означава разлика в качествата на обектите. 

Например, масивните огради (фиг. 23.16а) и паянтовите 

огради (фиг. 23.16б) се различават само по дебелината 

на линията. Общото правило е с по-дебела линия да се изобразяват по-важни обекти. 

 Цвят. Една и съща по вид линия, в зависимост от цвета си, може да изобразява съв-

сем различни обекти. Например, на ЕТК чрез точкова 

линия в зелен цвят се изобразяват граници на расти-

телност реки (фиг. 23.17а). Със същата линия в черен 

цвят могат да се изобразят линиите на основание на 

насипи и на язовирни стени (фиг. 23.17б); граници на 

хидрографски обекти, ако линията е в син цвят (фиг. 23.17в) или на релефни форми, ако е в 

кафяв цвят (фиг. 23.17г).  

 Структура на линиите. Част от линейните знаци са съставени от един или няколко 

повтарящи се конструктивни елемента. Чрез тях се показва вида на изобразявания обект. В 

някои случаи конструктивните елементи напомнят 

немащабни знаци. На фиг. 23.18 горе са показани тясна 

ивица от храсти и от дървета, като са използвани знаци 

напомнящи храст и отделно дърво. 

 

 

a) непрекъснати 

б) пунктири 

в) точкови линии 

г) съставни 

Фиг. 23.15 Видове линии за оформяне на 
линейни обекти 

 
             а                                   б 

Фиг. 23.16 Линейни обекти с различна 
дебелина 

 
       а               б               в              г 

Фиг. 23.17 Линейни обекти с различен 
цвят 

 
Фиг. 23.18 Линейни обекти с различна 

структура 
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 Брой линии. Някои линейни обекти се изоб-

разяват чрез две успоредни линии, разстоянието, 

между които не показва ширината на обекта, а е ус-

тановено в таблиците с условни знаци. Чрез двойна-

та линия се подчертава значимостта на обекта и се 

увеличава графичната тежест на картографския знак. 

Такива обекти са пътищата, каналите, по-големите 

реки на СТК и ДТК, с ширина до 0.6 mm в мащаба 

на картата. Автомагистралите се изобразяват с три 

линии, което още повече подчертава значението им. 

2.2.2 Запълване на площта между линиите 

Запълването с фон на площта между контурите на линей-

ните знаци се използва на топографските карти с две цели: а) По-

бързо разпознаване вида на обекта: на фиг. 23.20 синият цвят на 

канала от пръв поглед показва принадлежността му към обектите 

от хидрографията; б) Подчертаване значението на обектите. На 

фиг. 23.20 са показани два пътя, като по-наситеният цвят на за-

пълнения с оранжево показва по-висок статус (път с твърда нас-

тилка), в сравнение с  жълтия цвят (подобрен почвен път). На то-

пографските карти се използват следните цветове за запълване на 

площи между две линии: син цвят – за реки и канали; оранжев 

цвят – за шосета; жълт цвят – за подобрени почвени пътища на 

СТК и ДТК и светло оранжев цвят  на ЕТК за пътища извън републиканската пътна мрежа. 

2.2.3 Надписи на линейните обекти 

 Линейните обекти се поясняват чрез надписи, показващи техните наименования (на 

реки и канали), номенклатурните им номера (на пътища) или техни количествени и ка-

чествени характеристики. 

Когато надписът характеризира целия обект, неговата 

посока съвпада с направлението на обекта (фиг. 23.21а). Таки-

ва са надписите за наименования на хидрографските обекти, за 

характеристики на пътища, проводи и др. Спазва се правило-

то: надписите да се четат от юг и от изток. Обектите от транс-

порта се прекъсват, за да се изобрази надпис по тях, а надпи-

сите на хидрографските обекти и на проводите се поставят 

успоредно до знака на обектите. 

Ако надписът характеризира отделна или обособена 

част от обектите, например, скоростта на течението или отно-

сителна височина, измерени в дадена точка, надписът се ори-

ентира на север и се поставя без да се прекъсва изображението 

на обектите (фиг. 23.21б).  

2.2.4 Пояснителни знаци по линейните обекти 

По протежение на линейните обекти се поставят графични знаци, 

които не изобразяват определени обекти, както водосток на път, напри-

мер, а показват вида на линейния обект. В много случаи тези знаци са 

единствения белег за указване на вида на обекта (фиг. 23.22). 

2.3 Правила за оформяне на линейните обекти 

 Оформянето на линейните знаци на топографските карти има ня-

кои особености, които ги отличават от останалите обекти. 

 

 

Автомагистрала 

 

Шосе 

Ж.п. линия 

 
Фиг. 23.19 Изобразяване на обекти с 

различен брой линии на ЕТК 

 
Фиг. 23.20 Запълване на 
площите между линии-

те 

 
Фиг. 23.21 Надписи на ли-

нейни обекти на СТК 
а) За целия обект 
б) За отделен участък 

 
Фиг. 23.22 

б 
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2.3.1 Прекъсване на линейни обекти 

По принцип линейните обекти се изобразяват без прекъсване по цялата им дължина. 

В редица случаи, с цел повишаване на читаемостта на знаците, се налага част от контурите 

на линейните обекти да не се изобразяват, за да се осигури възможност за оформяне на знаци 

и надписи на други обекти или характеристики на самите линейни обекти (фиг. 23.23): 

 Заради съоръжения по линейните обекти. Такива са мостовете, надлезите и про-

ходите по пътищата. В тези случаи се осигурява 0.2 mm празно място между немащабните и 

линейните обекти. При малки мостове и водостоци, както и при някои съоръжения по реки-

те, линейните обекти не се прекъсват. При изкопи и насипи успоредно на линейните обекти, 

последните не се прекъсват, а изкопите и насипите се отместват настрани от линейните обек-

ти, за да се осигури минимално разстояние 0.2 mm между 

тях. 

 Заради немащабни обекти близко до линейните. 
Ако немащабните обекти са ориентир и не могат да бъдат 

отместени или ако се налага отместване по-голямо от 0.3 

mm, то линейните обекти се прекъсват, за да се осигури пра-

вилното възприемане на немащабните знаци. 

 При пресичане с други линейни обекти. Пътищата 

при пресичането си се прекъсват, за да се оформи кръсто-

вището. При пресичане с ж.п. линии (на едно ниво) и с про-

води, пътища не се прекъсват. 

 При успоредно преминаване край други линейни 

обекти. При преминаване на проводи (електроснабдителни 

и съобщителни линии) успоредно на пътища и ж.п. линии, 

те се изобразяват по около 2 cm след началото на участъка, в 

който са успоредни на транспортните съоръжения, след кое-

то се прекъсват. 

 При навлизане в тунел (за пътища, реки и др.). В 

тези случаи с различен знак се свързват местата на влизане и 

на излизане на обекта в земята. Ако няма данни за движени-

ето на обекта под повърхността, в този участък той се изоб-

разява чрез права линия. 

 При поставяне на характеристики на обекта. 

Пътищата се прекъсват на местата, където се изписват ха-

рактеристиките им. 

 При пресичане с надписи на други обекти. Когато 

линейните обекти, са изобразени в черен цвят, те се прекъсват при когато върху тях попадат 

части от надписи на други обекти.  

2.3.2 Успоредно преминаване на линейни обекти 

Когато няколко линейни обекта преминават на местността непосредствено един до 

друг, често е невъзможно техните знаци да се изобразят на точните си места върху картата. 

Причини за това са: а) обикновено линейните знаци заемат на картата относително повече 

място от обектите ин в реалността; б) между линейните знаци трябва да се осигури поне 0.2 

mm на СТК и ДТК, 0.3 mm на ЕТК и 0.5 mm на ТП празно място, за да не се сливат контури-

те. В М 1 : 50 000, например,  0.2 mm отговарят на 10 метра 

от местността, а често линейните обекти имат по-малка ши-

рина. Най-често успоредно преминават пътища, ж.п. линии, 

реки и проводи. Този конфликт може да се реши по следните 

начини, в зависимост от вида на обектите: 

 Сливане знаците на линейните обекти. При изоб-

разяване на транспортни обекти се допуска между знаците 

 
Фиг. 23.23 Прекъсване на ли-

нейни обекти 

 
Фиг. 23.24 Примери за сливане 

на линейни знаци 

Заради съо-
ръжения 

Заради не-
мащабни 
обекти 

Пресичане с 
линейни зна-
ци 

Преминаване 
до линейни 
знаци 

Навлизане в 
тунел 

Поставяне 
надписи на 
обекта 

Пресичане с 
надписи на 
други обекти 
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им да не се оставя празно място и те да имат общ контур (фиг. 23.24).  

 Отместване на линеен обект. Когато се изобразяват успоредни обекти от различ-

ни класове е възможно единият от тях да се отмести спрямо другия, за да се осигури офор-

мянето на знаците им. Отмества се онзи от обектите, който би следвало да се оформи по-

късно от другия. При река и шосе, например, се отмества шосето, защо 

хидрографските обекти се оформят преди обектите от транспорта. 

 Прекъсване на линеен обект. Когато единият от успоредно 

преминаващите обекти е по-маловажен, той може да се прекъсне, когато 

преминава непосредствено до друг линеен обект. 

 Елиминиране на линеен обект. Допуска се, когато обекти от 

един и същ вид, например пътища, преминават успоредно, то да се пре-

махнат по-маловажните от тях. Такива са случаите, когато се елимини-

рат локалните платна, успоредни на градските магистрали и  когато се 

намалява броя на коловозите в района на гарите (фиг. 23.25). 

2.3.3 Оформяне началото и края на линейни обекти 

Съществуват специални правила за оформяне началото и края на 

някои видове обекти. Чрез тях се цели за се запази точността при изоб-

разяването им и да се оформят по-естетично обектите.  

 Обекти, съдържащи пунктирани линии. Тези 

обекти започват и завършват задължително с линеен 

елемент (фиг. 23.26). Линейният елемент и да не е цял, а 

само част от него. По този начин по-точно се указва 

мястото на съединяването им с други обекти. За да се 

осигури обектите да започват и завършват с линеен еле-

мент се допуска да се преувеличат или намалят разме-

рите на линейните елементи или на празните места между тях. 

 Съставни обекти. Обектите, които имат няколко 

конструктивни елемента се оформят така, че да съдържат цяло 

число примитиви. За целта се допуска да се увеличи или нама-

ли разстоянието между елементите. Такива знаци започват и 

завършват с конструктивен елемент. На фиг. 23.27 е показано 

оформянето на знака за държаван граница, при който на всяка 

чупка се поставя точка или кръгче, а дължината на линиите се 

коригира така, че между всяйка чупка да се вместят определен 

брой цели елементи. 

2.3.4 Извивки по протежение на линейни обекти 

По протежение на линейните обекти често се получават малки извивки, които не мо-

гат да бъдат изобразени чрез възприетите знаци. При наличие на такъв конфликт се постъпва 

по един от следните начини: 

 Оглаждане на контури на линейни обекти. По принцип на ЕТК и СТК се изобра-

зяват всички извивки на реки, пътища, железници и проводи. Понякога те са много малки и 

не могат да се изобразят.  Такива са случаите на серпентини в планински области, силно раз-

членени брегови ивици, меандри на реки и т.н. При наличие на множество еднообразни  пос-

ледователни извивки на линейните обекти, може да се изпускат някои от тях, като се запаз-

ват по-характерните, които служат като ориентири.  

 Преувеличаване на извивки на линейни обекти. На СТК се допуска да се преувели-

чават с 0.2 – 0.3 mm характерни извивки на реки, брегова линия, пътища и железници; гра-

ници на растителна покривка. Това се прави с цел да се подчертаят по-характерните извивки 

на обектите. 

 
М 1:5000  1: 10000 
Фиг. 23.25 Елими-
ниране на обекти 

 
Фиг. 23.26 Начало и край на поч-

вени пътища 
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3. Немащабни знаци 
 Чрез немащабни знаци се оформят обекти, чиито размери не позволяват те да бъдат 

изобразени чрез линейни и площни знаци. За да се изобрази един обекти чрез немащабен 

знак, той трябва да отговаря на следните условия: 

 да има малки размери, обикновено под 1-2 mm2 в мащаба на картата;  

 да има топографско значение: да е ориентир на местността или изобразяването му 

да е задължително според инструкциите за създаване на топографски карти.  

Немащабните знаци на топографските карти не дават представа за формата и големи-

ната на изобразяваните чрез тях обекти. Те показват само тяхното местоположение и вид. 

Затова се използват само когато няма възможност да се изобрази обектът чрез площен или 

линеен знак. 

3.1 Видове немащабни знаци 

На топографските карти се използват три вида немащабни знаци (фиг. 23.28):  

3.1.1 Геометрични – представляват някакви геометрични фигури (кръг, правоъгъл-

ник, триъгълник и т.н.). Формата им няма никаква връзка с вида на обекта. Основното изиск-

ване към тези знаци е ясната им различимост един от друг. Предимство на геометричните 

знаци е бързото им четене и оформяне поради простота на контурите им. 

 3.1.2 Стилизирани художествени знаци – 

представляват стилизирани рисунки на различни обек-

ти. Формата им напомня в една или в друга степен за 

външния вид на обекта или за някаква негова отличи-

телна черта. В повечето случаи художествените знаци 

се възприемат, без да е необходимо да се чете легенда-

та на картите. Те се изчертават по-трудно и се възпри-

емат по-бавно, но се асоциират с изобразяваните от тях 

обекти и се запомнят по-лесно и трайно в сравнение с 

геометричните знаци. 

 3.2.3 Комбинирани – представляват комбинация от геометрични фигури, които в ня-

каква степен напомнят за вида или предназначението на обектите. Те са по-асоциативни от 

геометричните, но по-трудно се запомнят в сравнение с художествените.  

3.2 Правила за оформяне на немащабни знаци 

3.2.1 Различимост на знаците 

Немащабните знаци се различават по 

форма, големина, цвят, вътрешна структура и 

ориентация (фиг. 23.29). За да могат знаците 

бързо и без колебание да се разпознават по-

между си, те трябва да се отличават поне в две 

от горните характеристики. Когато това не е 

изпълнено, т.е. има опасност от объркване на 

знаците, те се поясняват с надписи за вида на 

обекта, който изобразяват. Например, разме-

рите на знаците за водохранилище (1.5 х 1.5 mm) и за открити солни разработки (2 х 2 mm) 

на СТК се различават недостатъчно за еднозначното им разпознаване. Затова те се поясняват 

с надпис (фиг. 23.30). 

Когато знаците се различават само по своя цвят, се счита, че 

не е необходимо да се поясняват с надпис. Например, знаците за 

кула, камбанария и за водонапорна кула са еднакви по форма, голе-

 

Фиг. 23.28 Видове немащабни знаци 

 
форма   големина   цвят   структура  ориентация 

Фиг. 23.29 Различия м/у немащабните знаци 

 
Фиг. 23.30 Малка раз-
лика между знаците 
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мина, ориентация и вътрешна структура, а се различават само по цвета си (фиг. 23.29).  

В някои случаи един и същ знак се използва за изобразяване на различни обекти. То-

гава за различаване на обектите се използват надписи, които показват какво представлява 

всеки от обектите. Само по надписа върху ЕТК се различават праг и водопад; водоем, ба-

сейн, каптаж, резервоар, помпена станция, контролна шахта и разпределителна шахта; во-

дохранилище и дъждовна яма и т.н. 

 Установено е, че човек най-бързо определя цвета на знаците. След това се определя 

големината, после формата на знаците и накрая тяхната вътрешна структура и ориентация. 

Ето защо е по-добре при конструиране на знаци, те да се различават по цвят, големина и 

форма, отколкото по вътрешна структура и ориентация. 

3.2.2 Размери на знаците 

По принцип, колкото е по-голям размера на знака, толкова по-бързо и лесно се намира 

върху картата обекта, който той изобразява. Но ако знаците са много големи, те ще се при-

покриват и на картата ще могат да се изобразят малко обекти. Затова при определяне разме-

рите на знаците се стремежът е знаците да са с възможно най-малки размери. 

Размерът на знаците върху топографските карти е указан в таблиците със знаци и е 

задължителен при изработването на картите. На СТК и ДТК се допуска преувеличаване или 

намаляване на размерите на някои знаци. На ТП се допуска само намаляване на размера на 

знаците. Чрез преувеличаване на размерите се подчертава значението на определени обекти 

и те изпъкват сред останалите. Размерите 

могат да се намалят, за да не се припокри-

ват знаците на два или повече близки обек-

та, когато е наложително всички те да се 

изобразят на картата. Разлики в размерите 

на знаците върху СТК и ДТК не могат да 

надвишават 10-20% от размерите им, а 

върху ТП и ЕТК се допуска в изключител-

ни случаи размерът на знаците да се нама-

лява до 2/3 от нормалните им размери. На ЕТК се допуска преувеличаване на размерите с до 

50 % спрямо посочените в таблата. 

3.2.3 Центриране на знаците 

Под центриране на знаците се разбира точката от немащаб-

ния знак, която отговаря на местоположението на обекта на мест-

ността. Тази точка от знака се използва при измервания и опреде-

ляне на координатите на обекта. Немащабните знаци имат различ-

на форма и за това различни места от знака показват мястото на 

обозначавания обект. Могат да се обособят седем групи знаци, 

според начина на центрирането им (фиг. 23.31): 

а) Геометрични знаци се изчертават така, че геометричният 

център на знака да съвпада с мястото на обекта. 

б) Художествени знаци с подсечки се центрират в средата 

на подсечката. 

в) Художествени знаци с вертикален елемент се центрират  

в долната част на вертикалния елемент. 

г) Знаци с геометрична фигура в основата се центрират в 

средата на геометричната фигура. 

д) Комбинирани знаци, чиято обща форма наподобява гео-

метрична фигура се центрират в средата на знака. 

е) Знаци, които се центрират в средата на основата си. 

 Корекция на размерите 

намаляване преувеличаване 

ТП с до 1/3 не се допуска 

ЕТК с 30 % с 50 % 

СТК и ДТК до 20 % до 20 % 

Табл. 23.1 Допустими корекции на размерите 

на знаците, спрямо посочените в таблата 

 
Фиг. 23.31 Начини за 

центриране на знаците 

а 

б 

в 

г 

д 

е 
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ж) Специални случаи на центриране: 

 Знаците за триангулачна точка на църква и на кула се центрират по средата на зна-

ка за триангулачна точка. 

 Знаците за извор и гравиметрична точка се центрират в средата на кръга. 

 Знакът за котвена стоянка без оборудван кей се центрира в точката на пресичане 

на вертикалната линия и дъгата. 

 При знака за малка група дървета, нямаща значение за ориентир, голямата окръж-

ност се центрира в средата на горичката. 

3.2.3 Ориентация на знаците 

 По правило немащабните знаци се ориентират на се-

вер. Това означава оста на знаците, която в таблиците със 

знаци е вертикална, на картата да бъде ориентирана към ге-

ографския север.  

На ЕТК източната и западната рамка, които са успо-

редни, приблизителни сочат на север, затова знаците могат 

да се ориентират по тях. На средно и дребно мащабните 

карти рамките не са успоредни. Затова знаците се центрират 

по направление на меридиана, минаващ през средата на все-

ки знак (фиг. 23.32). 

   Някои знаци имат особен начин на ориентация. 

Опашката на знака за извор се ориентира по посоката на от-

тичане на водата. При знака за малка група дървета, нямащи 

значение като ориентир, центърът на голямата окръжност се 

поставя в средата на горичката, а по-малката се ориентира по 

направление на преобладаващата част на гората. Всички 

обекти и инженерни съоръжения по реки, железници и пъ-

тища се ориентират по направление на линейния обект. Во-

допадите и праговете, километричните камъни, водоразпре-

делителните съоръжения, както и знаците, указващи броя на 

коловозите на ж.п. линиите се ориентират перпендикулярно 

на линейните обекти. Указателите за посоката на течението 

на реки, мостовете, знаците за ж.п. спирки, блокпостове и други се ориентират успоредно на 

линейния обект (виж фиг. 23.33). 

В някои случаи знаците, които по принцип се ориентират на север, променят ориента-

цията си, когато край тях преминават линейни обекти. Гробищните паркове, чешмите, кило-

метричните камъни и други знаци се ориентират по посока на пътя минаващ край тях. Някои 

от тези знаци могат да се отместват на картите, за да може да се изобрази пътното платно. 

Затова не следва да се избират за точни ориентири. 

3.2.4 Отместване на немащабни знаци 

  По правило немащабните знаци се поставят точно на местата на изобразяваните от тях 

обекти. Тъй като те не показват формата и размерите на обектите, ако не са поставени на 

точните места, е безсмислено да фигурират на картите. Затова, при припокриване на нема-

щабни знаци с контури на линейни и площни обекти, контурите се прекъсват, за да могат да 

се изобразят немащабните знаци. Когато се припокриват два немащабни знака, то обикнове-

но по-маловажният от двата обекта не се изобразява на картата. По изключение се допуска 

отместване на немащабни знаци, ако и двата обекта имат съществено значение за изобразя-

ване на външния вид на местността. Тогава се запазва мястото на онези обекти, които имат 

значение като ориентири (комини, точки от опорната геодезическа мрежа и др.). В тези слу-

чаи се спазва правилото, че знакът, който се оформя по-рано (съгласно правилата за съставя-

 
Фиг. 23.32 Ориентиране на 
знаците на север на СТК 

 
Фиг. 23.33 Знаци, които не се 

ориентират на север 
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не на класовете обекти) той се поставя на точното си място, а се отмества знакът, който се 

оформя след него. 
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Тема 24 

ОФОРМЯНЕ НА НАДПИСИ ВЪРХУ ТОПОГРАФСКИТЕ 

КАРТИ 
 

 Надписите представляват буквени и цифрови означения, поставени върху картите. Те 

се използват за да допълнят и уточнят условните знаци, с които се изобразяват топографски-

те обекти. Топографските карти съдържат четири вида надписи:  

 Наименования на топографските обекти, например, “Русе”, “Николаево”, “Кава-

ците”. Заедно с името, надписът може да съдържа и пояснение за вида на обекта, например, 

“Добри дол”, “бул. Руски”, “ез. Сребърна”. В тази категория надписи се включват и такива 

като номера на пътища (“Е88”), номера на геодезически, които дават индивидуално означе-

ние на обекта, което го  обособява сред всички останали обекти; 

 Пояснителни надписи за вида на обектите. Показват принадлежността на обек-

тите към определена група топографски обекти или тяхното предназначение, например, 

“училище”, “оранжерия”, “кладенец”.  Този вид пояснения се наричат “таксономични1 над-

писи”;  

 Характеристики на топографските обекти. Съдържат буквени и/или цифрови 

означения, които показват качествени и/или количествени характеристики на обектите, нап-

ример, височина на насип, вид на материала, дължина, широчина и товароподемност на мос-

тове и др.; 

 Служебни надписи. Те не се отнасят към определен топографски обект, а поясня-

ват самата карта или картографирания район. Чрез тях се определят   мащаба, номенклатура-

та, годината и метода2 на създаване, магнитното отклонение на района3, номенклатурите на 

съседните картни листа, географски и правоъгълни координати и т.н.  

1. Външен вид  и съдържание на надписите  
Размерите на надписите, външният им вид и цветовете, с които те се 

оформят, са показани в таблиците за условните знаци. Те са задължителни 

при създаване на топографските карти. За част от надписите са предвидени по 

няколко размера, в зависимост от големина и значимостта на поясняваните 

обекти (фиг. 24.1). Уточняването на  размера на надписите за по-важните 

обекти се извършва от редактора, а на останалите - от съставителя на картите. 

В определени случаи се допуска да се промени размерът на буквите, за да 

може надписът да се помести на върху картата, без да пресича други обекти 

или за да се подчертае значението на обекта. 

1.1 Видове шрифтове на топографските карти 

 Картографските шрифтове определят външния вид на надписите върху топографските 

карти. Шрифтът представлява набор от образци за всички букви, цифри и препинателни зна-

ци, оформени в един общ стил и характеристики. Няколко шрифта със сходни начертания 

образуват семейство от шрифтове. Като пример могат да се посочат шрифтовете от фамили-

ята Arial: Arial, Arial Narrow, Arial Black, Arial Rounded и др. 

 Шрифтовете се разделят според няколко признака:  

                                                 
1 Таксономия (гр. taxis - правилно разположение + nomos - закон) - теория за систематизация и класификация 

на разнообразни области от действителността. 
2 Само за ЕТК. 
3 Само за СТК и ДТК. 

 
Фиг. 24.1 Раз-

мери на надписи 
за реки 
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1.1.1 Според общото си начертание: 

 Серифни. Съдържат подсечки (допълнителни графични елементи в края на буквите), 

които придават на знаците по-привлекателен вид. Смята се, че по-дълги текстове, написани 

със серифни шрифтове се четат по-лесно. 

 Безсерифни. Не съдържат подсечки в края на буквите. Поради по-простата си конст-

рукция са читаеми дори при по-малки размери.  

 Декоративни. Артистични или ръкописни шрифтове, които са по-трудно читаеми от 

останалите. Не се използват върху топографските карти.  

1.1.2 Според наклона на буквите:  

 Прави. Буквите са прави, повечето от елементите на буквите са хоризонтални или 

вертикални. 

 Наклонени (Italic). Въпреки, че има шрифтове наклонени наляво, обикновено се из-

ползват дясно наклонени шрифтове.  

1.1.3 Според дебелината на буквите:  

 Нормални;  

 Удебелени(Bold).  

1.1.4 Според широчината  на буквите:  

 Прави. Съдържат подсечки (допълнителни графични елементи в края на буквите), 

които придават на знаците по-привлекателен вид. Смята се, че по-дълги текстове, написани 

със серифни шрифтове се четат по-лесно. 

 Наклонени. Не съдържат подсечки в края на буквите. Поради по-простата си конст-

рукция са читаеми дори при по-малки размери.  

 

Фиг. 24.2 Видове шрифтове (оцветените в жълто се използват на топографските карти) 

1.1.5 По размера на буквите  

Височината на буквите се измерва в милиметри или пунктове (според системата Pica, 

един пункт е равен на 1/72 част от инча или 0.373 mm). В таблата и формулярите размерите 

им са указани е милиметри. 

 

На топографските карти се използват шрифтовете  Arial,  Arial Narrow и Times New Ro-

man. За подчертаване значението на обектите (например, надписите за наименования на на-

селените места се използва удебеляване (Bold). Надписите на хидрографските обекти, циф-
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ровите характеристики и пояснителните надписи се оформят с наклонен шрифт (Italic). Така 

се оформят и надписите на защитените зони. 

1.2 Надписи за географските имена 

 Върху топографските карти се изписват наименованията на по-големите или важни 

обекти, както и на обекти, които служат за ориентир. Наименованията на топографските 

обекти в България се съгласуват със “Списък на българските географски имена”. Чуждите 

географски наименования се изписват съгласно “Списъци за транскрипция на чуждите 

географски имена”. Те се оформят в отделни томове за наименованията на всяка отделна 

държава. Двата вида документи са издадени от Съвета по правопис и транскрипция на геог-

рафските имена при ГУГКК.  

Когато някои наименования не фигурират в официални документи, те се уточняват 

чрез анкета с местни хора. Такива са надписите на местности, долове, чешми и други подоб-

ни обекти на ЕТК. Използват се утвърдили се традиционни имена, които са известни на мес-

тните хора. В този случай наименованията трябва да съответстват на правописа на книжов-

ния език, например, ако една местност е наричана “Кривио даб”, то тя трябва да се изпише на 

картата като “Кривия дъб”. В същото време, не трябва да се правят лексикални промени в 

имената или те да се превеждат на български, ако са чужди думи. Неправилно е “Долния 

друм” да се означи като “Долния път” или “Коджакулак” да се преведе като “Голям юмрук”. 

Всички собствени наименования на топографските обекти се изписват на картите в 

пълна форма, например, “Велико Търново”, “Стара Загора” и т.н. Изключения се допускат за 

някои често срещащи се определения, например, “Голям”, Малък”, “Долен”, “Ново”, “Старо” 

и  др. При липса на място за изписване на пълния надпис, по изключение, се допуска да се 

оформят върху картите съкратените надписи. Съкращенията трябва да са така подбрани, че 

да не допускат никакво съмнение за пълната форма на надписа. 

Когато някой топографски обект има две наименования - българско и чуждо и първо-

то е малко разпространено, се изписват и двете имена. Българското име се изписва със  съот-

ветния шрифт и големина в зависимост от вида на обекта, а чуждото - с по-малка големина и 

се поставя в скоби под българското име. 

 

Фиг. 24.3 Пример за описание на шрифтове на ЕТК 
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Всички географски имена се пишат с главна буква. Ако те се състоят от две части, са-

мо първата се пише се главна буква (“Стара планина”, “Средно село”, “Дунавска равнина”). 

Когато втората част е собствено име и двете части се пишат с главна буква (“Стара Загора”, 

“Малко Търново”, “Луда Яна”). 

Размерът на надписите за наименованията се определя от съставителя на картата в за-

висимост от големината и важността на обекта.  

На средно и дребно мащабните карти чрез вида и големината на надписите се по-

казва и броя на жителите на населените места.  Размерите, указани в таблиците могат да се 

увеличават и намаляват в зависимост от района, в който се намират населените места. В гъс-

то населени райони надписите за села и вилни зони могат да се умалят с 0.2 - 0.3 mm, за да 

се изпишат, без да засягат други обекти. В рядко населени райони надписите за градове, села 

и вилни зони могат да се увеличат с 0.2 до 0.3 mm, за да се открояват по-добре. 

На топографските планове всички пояснителни надписи се оформят в черен цвят. 

На ЕТК надписите за наименование се оформят в черен цвят, с изключение на  над-

писите на естествени хидрографски обекти и ледници (оформят се в син цвят) и надписите 

за наименования на защитени територии (оформят се в оранжев цвят). 

На СТК И ДТК всички надписи за наименования се оформят в черен цвят, с изклю-

чение на надписите за наименованието на естествени хидрографски обекти и ледници, 

които се оформят в син цвят. 

1.3 Пояснителни надписи за вида на обектите  

Пояснителните надписи, които показват вида на обектите, при възможност се изпис-

ват изцяло. На ТП и ЕТК обикновено има достатъчно място, за да се постави надписа в кон-

тура на обектите и той да се изпише без съкращение. Ако се 

налага съкращаване на пояснителни надписи, се използва 

“Речник на съкращенията в българския език” за определяне 

правилната форма за изписване.  

На СТК и на ДТК пояснителните надписи често се 

съкращават. Към таблиците с условни знаци на тези карти са 

приложени списъци с използваните съкращения. В таблица 

23.1 са показани някои примери за съкращения.  

В таблата с условни знаци на ТП е поместен списък на 

съкращенията, които може да се използват при изработване на 

плановете. Ако се налага употребата на съкращение, което 

липсва в списъка, то се пояснява под южната рамка на листа. 

Таксономичните4 надписи се изписват с малка буква, независимо дали са самостоя-

телно или пред името на обект, например, “езеро Сребърна”. Изключение се прави в два слу-

чая: а) когато се състоят от една буква, на ТП, СТК и ДТК те се пишат с главна буква, нап-

ример, “Ч” (чешма), “К” (кладенец), без точка след буквата и б) когато представляват съкра-

щение от началните букви на думите, например, “ТЕЦ” (топло електрическа централа).  

На СТК и ДТК пояснителните надписи пред наименованието на обекта се оформят в 

съкратена форма, напр. „ез. Ариана“. Изключение се прави за: а) големи обекти, заемащи 

върху картата значителна площ; б) надписи, за които не са предвидени съкращения (напри-

мер, море); в) ако пояснението е част от наименованието, например, „Бургаски залив“. 

На топографските карти таксономичните надписи се оформят в черен цвят. 
Изключение представляват само надписите на някои хидрографски обекти и ледници върху 

ЕТК, СТК и ДТК, които се надписват в син цвят  ( „вдп.“, „пр.“, „бас.“ и др.) и надписите на 

защитени зони върху ЕТК (например, „НАТУРА 2000 защитена зона за птици“.  

                                                 
4 Таксономията (гр.) е дял от науката за класификацията на предметите и явленията. Таксономичните надпи-

си показват вида на обекта, който поясняват, като го присъединяват към еднотипни обекти. 

Текст Съкр. 

Асфалтов завод асф. 

Басейн бас. 

Горещ извор гор. изв. 

Казарма каз. 

Стадион стад. 

Каменен (мост) К 

Табл. 24.1 Примери за 
съкращаване на поясни-

телни надписи 
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Ако в таблиците с условни знаци, до знака има пояснителен надпис, 

(фиг. 24.4), на картата знакът задължително се съпровожда със съответния 

надпис. В този случай, надписът е част от условния знак, обозначаващ 

обекта. Ако в таблиците не е поставен надпис до знака, то пояснителен 

надпис се поставя по решение на съставителя. Това се прави, когато се изобразяват по-

специфични обекти или е необходимо обектът да изпъкне сред останалите, например, ако 

обектът се явява ориентир на местността. Ако обектът се характеризира чрез повече от един 

надпис, например, има и надпис за надморска височина, пояснителният надпис се поставя 

вляво от знака (или в най-благоприятната възможна позиция). 

На топографските планове надписите се оформят с височина от 1.5 mm до 2 mm в 

зависимост от големината и важността на пояснявания обект. Размерът на надписите се пре-

ценява от съставителя.  На ЕТК пояснителните надписи са с височина 1.8 mm или 2 mm, с 

изключение на характеристиките на магистрали, които се оформят с височина 2.5 mm. Във 

формулярите е посочена височината на всеки вид надписи. Върху СТК и ДТК пояснителни-

те надписи са с височина 1.5 mm. 

1.4 Надписи за качествени и количествени характеристики  

 Надписите за показване на характеристики на обектите се оформят обикновено в цве-

та на знака, с който е изобразен обекта.  

 Надписите могат да съдържат единични характеристики (например, относителна ви-

сочина) или да бъдат комбинирани - да съдържат няколко качествени и количествени харак-

теристики, например, за мостове се указва материала от който са изградени (качествена ха-

рактеристика), дължината, ширината и товароподемността (количествени характеристики). 

Независимо колко характеристики са изобразени за даден обект, те се оформят в общ надпис, 

който се поставя край обекта. Не се допуска разкъсването на надписа на части които да се 

разположат на различни места. Това правило не се отнася за надписите за абсолютна и отно-

сителна височина, които по принцип се изписват отделно от специфичните характеристики 

на обекта. Счита се, че абсолютната височина е характеристика на релефа, а не на конкрет-

ния обект. 

 За оформяне на надписите се използва системата СИ: дължините, широчините, висо-

чините, просветите се надписват в метри, товароподемността - в тонове, скоростта на реките 

– в метри в секунда. Обикновено цифрите на надписите се закръгляват до един метър или 

един тон. Изключение се прави за някои видове надписи, като: абсолютни надморски висо-

чини на точки; приливно-отливни вълни; скорост на течението и др., които се надписват с 

точност 0.1 m. При надписване на величини под 1 m, например, диаметър на стволовете на 

дърветата, данните също се надписват с точност 0.1 m. 

 На топографските карти в М 1 : 200 000 за отделяне на важните обекти, надписите за 

техните характеристики се оформят в червен цвят. По този начин се заостря вниманието 

към тези обекти, тъй като графичното натоварване на картите в този мащаб е много голямо. 

Това се отнася до всички обекти, освен за хидрографските, чиито надписи за количествени и 

качествени характеристики се оформят в син цвят.  

2. Местоположение на надписите 

2.1 Общи положения 

За разлика от знаците, които се поставят на точно определени места, при оформяне на 

надписите, съставителят разполага с известна свобода да избере тяхното местоположение. 

Точно от този факт произтичат редица трудности и грешки при създаване на картите. Надпи-

сите заемат значително място на картите. Неудачният избор на местоположението им не са-

мо може да доведе до припокриване с други знаци и надписи, но и да се появи двусмислие за 

кой обект се отнася надписа.   

 
Фиг. 24.4 
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Затова най-важното изискване, при разполагане на надписите върху топографски-

те карти, е те да се оставят така, че да няма никакво съмнение за кой обект се отнасят. При 

наличие на множество еднотипни обекти в близост един до друг, е по-добре да се изпусне 

даден надпис, отколкото да не е ясно кой обект характеризира.  

За да се спази горното правило, надписите обикновено се поставят отдясно на обекта, 

на разстояние 0.3 – 0.5 mm от знака. Ако надписът не е поставен отдясно, то не трябва да се 

допуска друг знак от същия тип да бъде на разстояние от надписа по-малко от 0.5 mm. 

Второто основно правило при разполагане на надписите е те да не пресичат или 

припокриват други надписи или знаци върху картата. За целта се избират свободни места 

близко до знака на обекта, където се поставя надписа. Според нормативните документи, над-

писите не трябва да пресичат линиите от километричната мрежа и координатните кръстове; 

изображенията на държавната граница, на реки, изобразени с две линии, на шосета и други 

линейни обекти. Когато това не е възможно, буквите на надписа се поставят така, че да не 

попадат върху образите на обектите. Това правило, за съжаление често не се спазва от съста-

вителите на топографски карти, поради липса на място за изобразяване на надписите. Те 

трябва да избират между влошаване на оформлението на картния лист и намаляване на ин-

формацията в него. Затова, при изобразяване надписи на важни обекти, техните надписи по 

изключение могат да пресичат контурите на линейни и площни обекти, включително и коор-

динатните линии. Ако пресичаният обект и надписът са оформени в еднакъв цвят, то конту-

рът на обекта се прекъсва, за да може да се чете надписа (фиг. 24.5). 

При различни цветове контурът може да не се прекъсва, ако съста-

вителят прецени, че това няма да влоши значително читаемостта на 

надписа (на фиг. 24.5, например, хоризонталите не са прекъснати). 

Когато може да се избира между няколко обекта кой да бъде прекъс-

нат, избира се по-маловажният обект. На фиг. 24.5 надписът е поста-

вен така, че да пресича почвения път вляво, а не шосето. 

Кръстосване на надписи не се допуска. Това правило се отнася до надписи за геог-

рафски наименования, които често се оформят с разстояние между буквите. Ако обектите, 

които поясняват надписите се пресичат, то единият от надписите се измества или изпуска. 

2.2 Надписи на площни обекти 

Надписите на площните обекти по принцип се поставят вътре в знака на обекта. Ако 

това е невъзможно, площните обекти се третират като малки обекти или като линейни обек-

ти, ако имат издължена форма (виж по-долу).  

2.2.1 Надписи за наименования  

Надписите за наименования се разполагат така, че да заемат по възможност целия 

обект, за когото се отнасят. Това правило трябва да се спазва особено стриктно при изобра-

зяване наименованията на местности, орографски обекти и географски области, защото над-

писът за името им е единственото указание за размера и формата на обекта. При това се 

спазва правилото, че надписите трябва да могат да се четат откъм южната и източната рамка.  

На ЕТК не се поставят надписи за наименованията на големите географски обекти 

(Стара планина, Тракийска низина, Добруджа и т.н.), ако те попадат в повече от два картни 

листа. При надписи, попадащи в два картни листа, в полето на всеки лист се надписва съот-

ветстващата част от надписа, а останалата част се надписва между вътрешната и външната 

рамка. Ако на всеки лист се поставя отделен надпис, се изисква надписите в отделните листа 

да бъдат оформени с еднакъв шрифт, големина и разстояние между буквите. Направлението 

на надписът на всеки лист трябва да бъде по протежение на предишния.  

Надписи за наименования на застроени територии, коти на върхове, проходи, малки 

обекти като носове, езера и други водоеми, острови и полуострови се ориентират на север. 

Допуска се, само по изключение, тези надписи да се ориентират в друга посока, за да се из-

бегне припокриване със знаци или с други надписи. 

 
Фиг. 24.5 
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Надписи на имената на плата, низини, планински гребени, морета, заливи, проливи, 

големи езера и водохранилища, блата и други обекти, които заемат голяма площ, се разпола-

гат в площта на знаците на тези обекти по прави или плавни криви линии по посока на най-

голямото им протежение. 

Надписи на големи острови, полуострови и носове могат да се разполагат както в 

площта на обектите, така и на водното пространство край тях. Бреговата линия в тези случаи 

не трябва да се пресича от надписа.  

Наименования на обекти, които се изобразяват вър-

ху два или няколко листа, се повтаря върху всеки лист, 

като се запази размера на шрифта и направлението на все-

ки следващ надпис да бъде продължение на предишния. 

Ако обектът е с издължена форма, надписът към не-

го се поставя по протежение на дългата му страна (фиг. 

24.6). За издължен се смята обект, чиято дължина е поне 

три пъти по-голяма от ширината и ширината е по-

голяма от съответния надпис. Ако обектът има специ-

фична извивка, то надписът следва общата форма на 

обекта (фиг. 24.6). 

При по-големи обекти между буквите на над-

писа се поставя разредка5. С това се цели надписът да 

обхване по-голяма част от площта на обекта. Разсто-

янието между буквите не трябва да бъде повече от 4 

пъти височината на главните букви, защото в такъв 

случай знаците на надписа не се възприемат като част 

от един текст. За  особено големи обекти надписът 

може да се постави на няколко места вътре в изобра-

жението им. 

Описаните до в настоящата точка правила не се 

отнасят за имената на населените места. Те не се 

поставят вътре в обекта, заради множеството обекти в 

границите на селището. Разполагат вдясно от насе-

леното място, ориентирани на север (по рамките, а 

не по километричните линии). При липса на място, се 

допуска да се промени местоположението им, но не и 

тяхната ориентация (фиг. 24.7). Разредка между бук-

вите и завъртане на надписите не се допуска.  

По изключение, надписите за наименованията 

на селата с разпръснато застрояване се разполагат 

така, че да обхванат приблизително площта, заета от 

населеното място, но буквите се поставят така, чe да 

не пресичат изображенията на кварталите и дворовете 

(фиг. 24.8). При тях се спазват общите правила за изобразява-

не на надписи на площни обекти. 

На СТК и ДТК, когато населеното място попада в два 

картни листа, неговото наименование се изписва само в онзи 

лист, където попада по-голяма част от него. В другия лист 

името се изписва между вътрешната и външната рамки (фиг. 

24.9). Аналогично се постъпва и в случаите, когато воден ба-

сейн попада в два картни листа.  

                                                 
5 Оставяне на разстояние между буквите на надписа. 

 
Фиг. 24.6 Надписи на острови 

по р. Дунав на ДТК 

 

Фиг. 24.7 Примери за надписи на 

населени места (М 1 : 200 000) 

 
Фиг. 24.8 Надпис на селище с разп-
ръснато застрояване  (М1:50000) 

 
Фиг. 24.9 Надписване на 

имената на н.м. по рамката 
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Ако населеното място се състои от няколко обособени квартала, то надписът му се 

поставя до най-големия квартал. До изображенията на останалите квартали могат да се над-

пишат имената им с по-дребен шрифт. Ако няколко близко разположени населени места 

имат обща част от имената си, например, Горно Трапе, Долно Трапе, Средно Трапе, то се до-

пуска общото име “Трапе” да се надпише в средата между селищата, а до всяко от тях са се 

постави останалата част от надписа: “Горно-”, “Долно-” и “Средно-”.  

2.2.2 Пояснителни надписи 

На по-големите топографски обекти, наименованието на ко-

ито не е надписано, се поставя надпис за уточняване на вида на 

обекта. Това най-често се прави на ЕТК, където повечето обекти се 

изобразяват чрез контура си (с черна или зелена линия), а вътре в 

площта на обекта се поставя надпис, който показва какво представ-

лява той (фиг. 24.10). Спазват се същите правила, както и за надпи-

сите за наименования. Когато вътре в площта на обекта има други 

топографски обекти или когато един надпис пояснява група обек-

ти, се допуска надписът да се постави извън контура, по протеже-

ние на обектите (фиг. 24.11).  

Когато на един обект трябва да се поставят надписи за наи-

менование и таксономична принадлежност, двата надписа се ком-

бинират, например, “о. Болшевик”, “ез. Ариана”, “аерогара София”. 

Тъй като видът на населените места (град, село) се пояснява  чрез 

вида на надписа, то за него не се поставя пояснителен надпис. Изк-

лючение се прави за обособени квартали, например, “кв. Симеоно-

во”.  

В населените места се поставят пояснителни надписи за по-

важните обекти (болници, училища, административни сгради и 

т.н.). На средно мащабните топографски карти под наименованието 

на селата се поставя надпис, който показва административното зна-

чение на селото и броя на къщите в него. (фиг. 24.12). Когато се 

надписва обособен квартал на населено място, под името му се пос-

тавя пояснителен надпис, например, “към Лом”. 
 
 

2.2.3 Надписи на количествени и качествени характеристики 

За указване на количествени характеристики на площни 

обекти, се поставят надписи вътре в контура на обектите. На ЕТК 

се поставят само качествени характеристики за вида на растител-

ността и количествени характеристики за височината на точки от 

площните обекти. На СТК се надписват гори, водни течения и 

басейни, блата  и т.н. Ако представляват осреднени характеристи-

ки за целия обект (например, височина и диаметър на дърветата в 

гората), те се поставят приблизително в геометричния център на 

обекта, до условния знак, показващ вида му (фиг. 24.13).  

При много големи обекти могат да се поставят няколко 

надписа за количествени и качествени характеристики, равномер-

но разпределени в площта на обекта. При изобразяване на гори 

надписите за вида на дърветата (“бор”, “бук” и т.н.) могат да се 

поставят и самостоятелно, на повече места от количествените ха-

рактеристики. Когато надписите поясняват характеристики, опре-

делени в конкретни точки от площния обект, то в точката на измерването се поставя специа-

лен знак, а данните се надписват спрямо него (фиг. 24.14).  

 
Фиг. 24.10 Пример за 
надпис в М 1: 5 000 

 
Фиг. 24.11 

 
Фиг. 24.12 

 

Фиг. 24.14 

 
Фиг. 24.13  
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2.3 Надписи на линейни обекти 

2.3.1 Надписи за наименования на линейните обекти 

Надписите за наименованията на линейни обекти, като пътища, реки, канали и други 

се поставят винаги успоредно на знаците на обектите, така, че да могат да се четат от южната 

и източната рамка на листа. Когато обектите имат посока, напри-

мер реки и канали, надписът се поставя така, че да съвпада с посо-

ката  на течението (фиг. 24.15). За реките надписът започва от 

страната на извора и завършва към страната на устието. Ако над-

писът не може да се чете от юг или от изток, той може да се поста-

ви и обратно на течението, но задължително наблизо до него се 

поставя стрелка, указваща посоката на движение (фиг. 24.16).  

Надписите за наименования на линейните обекти се поста-

вят по три начина: 1) Ако обектът (река или канал) е изобразен с 

две линии, то надписът се поставя между тях; 2) Ако обектът е 

тесен или е изобразен с една линия то се надписва с отместване 

успоредно на течението. 3) Наименованията на главните автомо-

билни пътища (например, “автомагистрала Тракия”, “Е88”) се 

надписват на СТК и ДТК върху изображението на обекта. В мяс-

тото на надписа контурът на пътя се прекъсва,  а фоновото оцветя-

ване на пътя продължава под надписа. 

За място на надписите се избират по-праволинейни участъ-

ци по протежение на знака. Ако дължината на обекта е по-голяма, 

надписът се повтаря през 15 – 20 cm по протежението му. Когато за надписите се използват 

едри шрифтове, не се оформят повече от два надписа в рамките на картния лист. Обезателно 

се поставят надписи при изворите на реките или началото на каналите. При сливането на 

реки, надписи за техните наименования се разполагат така, че да е ясно коя е главната река и 

кои са притоците. Когато реката има различни наименования в различните участъци, разпо-

ложението на надписите трябва да показва къде се променя наименованието на реката.  

Надписите за наименованията на линейните обекти са без разредка. Видът и големи-

ната на шрифта се запазва при всички надписи към даден обект в рамките на един картен 

лист. За място на надписите се подбира прав участък, в който има малко ситуационни еле-

менти. Размерът на надписа зависи от вида и големината на линейния обект.  

2.3.2 Пояснителни надписи по линейните обекти 

По принцип видът на линейните обекти се пояснява чрез ус-

ловните знаци. Затова пояснителните надписи по тях са изключе-

ние.  

Едно от изключенията е пояснителният надпис, който се 

поставя по направление на пътищата на СТК и ДТК, когато те из-

лизат извън рамките на картния лист. Надписите указват направле-

нието на пътя: на автомагистралите и първокласните пътища се 

указва крайния пункт на пътя, а на останалите шосета от републи-

канската мрежа се указва наименованието на най-близкото населе-

но място. Заедно с надписа се изписва и разстоянието в километри 

до обекта. 

2.3.3 Надписи за количествени и качествени характеристики 

На топографските планове се поставят надписи за количествени и качествени харак-

теристики на реки (скорост на течението), на улици (вид на настилката). На ЕТК се поставят 

надписи за характеризиране на  проводите (когато има данни за тях). На СТК и ДТК се ха-

рактеризират пътища, проводи, реки и канали. 

 
Фиг. 24.15 Надпис на ли-
неен обект в М 1: 50000 

 
Фиг. 24.16 

 
Фиг. 24.17 Поясн. над-

пис на шосе (СТК) 
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Поставянето на надписите за количествени и качествени характеристики по линейни-

те обекти е различно за естествените и за изкуствените обекти. Изкуствените обекти обикно-

вено имат еднакви характеристики по цялото си протежение 

(широчина, дълбочина, вид на настилката и т.н.). Затова надпи-

сите се поставят на прави участъци от линейния обект, където 

не пресичат други обекти или надписи (фиг. 24.18).  

Параметрите на естествените обекти се променят по тях-

ното протежение, затова надписите за тях се поставят в мястото, 

където е извършено измерването им, като то се указва с конкре-

тен знак. На фиг.23.16 мястото, където е измерена котата 286.5 е 

обозначено с малка окръжност. 

2.4 Надписи на малки обекти 

В тази група влизат: а) обектите, изобразени с немащабни знаци; б) обекти, изобразе-

ни с площни знаци, които не позволяват в тях да се разполагат надписите (малки езера, про-

мишлени обекти и др.); в) къси линейни обекти. Когато дължината на надписа е по-голяма от 

тази на пояснявания обект, се спазват правилата за надписване на малки обекти, независимо 

дали обектът е изобразен с немащабен, площен или линеен знак. 

2.4.1 Ориентация на надписите 

Надписите на малки обекти се ориентират задължително на север. На ЕТК рам-

ките са хоризонтални, следователно надписите се поставят хоризонтално. По принцип тези 

надписи се разполагат от дясната страна на обекта, за който се отнасят. В посока север-юг 

надписите се разполагат симетрично спрямо центъра на знака.  

Само в изключителни случаи, когато надписът е много съществен за възприемане на 

обекта, но не може да се изобрази ориентиран на север, защото припокрива други знаци, се 

допуска надписите да не са ориентирани в друга посока. Тогава, обаче трябва да се осигури 

недвусмисленото възприемане на надписа като част от картографския знак на обекта, за кой-

то дой се отнася.  

2.4.2 Разполагане на надписите 

Минималното разстояние между най-близките части на всеки надпис и другите знаци 

и надписи е 0.5 mm. За да е ясно знакът на кой обект пояснява надписа, най-голямото допус-

тимо разстояние между най-близките части на надписа и знака 

на пояснявания обект е 1.0 mm. 

При наличие на два надписа към един обект, вторият от 

които е наименование на обекта, той обикновено се разполага 

над обекта (виж фиг. 24.19). Когато знакът на обекта задължи-

телно се съпровожда с таксономичен надпис, показващ вида му, 

надписът се поставя отдясно на знака. В такъв случай, ако се 

поставя кота за надморската височина, то тя се оформя вляво. 

При надписване на точка от държавната GPS мрежа на могила, 

абсолютната височина се изписва в дясно, а относителната – 

вляво от знака (фиг. 24.20). 

За поставяне на надписите на обекти обозначени върху картата чрез 

немащабни знаци; на обекти изобразени чрез площен знак, но заемащи 

малко място на картата или на къси линейни обекти се спазват следните 

общи правила за поставянето на надписите: 

 
Фиг. 24.18 Надписи по пъ-

тищата (СТК) 

 
Фиг. 24.19 Надпис на 

точков обект  

(М 1: 50 000) 

 
Фиг. 24.20 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 24: Оформяне на надписи върху топографските карти.                      стр. 307 

 При наличие на възможност, надписът трябва да се поста-

ви вдясно от знака на обекта, защото дясното е положителната 

страна. Когато повечето надписи са вдясно от немащабните знаци, 

показващи местоположението, с това недвусмислено се показва 

принадлежността на надписа към конкретния обект. Ако това е не-

възможно, поради припокриване със знаци на обекти или с други 

надписи, то надписът се поставя отляво, над или под обекта (фиг. 

24.21). Ако и това е невъзможно, то надписът се поставя в произволно положение, спрямо  

или се изпуска. 

Когато даден обект е пояснен с няколко надписа, се спазва следната последователност 

при избора на местоположението им: първият надпис се поставя вдясно от знака на обекта. 

Вторият се изписва вляво от знака, третият – над обекта, а четвъртият – под знака. Ако няма 

достатъчно място около този обект, се изпускат някои от надписите. Изключение от това 

правило представляват надписите за географските наименования, които обикновено се пос-

тавят над обекта. 

Върху топографските карти е въведена е йерархия на видовете надписи. Най-голям 

приоритет имат пояснителните надписи за вида на обектите. При наличие на свободно 

място те винаги се разполагат вляво от обекта. Ако наименованието включва и пояснителен 

надпис (например, “Мирчов кладенец”), то името на обекта се счита и за пояснителен надпи-

си се разполага първо, вляво от знака. Следват надписите за количествени и качествени ха-

рактеристики. Ако няма пояснителен надпис, те се разполагат вляво от знака, а при наличие 

на такъв – вдясно. Надписите за индивидуални характеристики (дължина, товароподемност и 

т.н.) имат по-голям приоритет отколкото надписите за абсолютна надморска височина, а 

последните надписи са с по-голям приоритет, в сравнение с надписите за относителна висо-

чина. Най-малък приоритет имат надписите за географските наименования, които обикнове-

но се изписват над знака на обекта. 

Ако поради недостиг на място върху картата за разполагане на надписите се налага да 

се изпуснат част от тях, то най-напред се елиминират надписите с най-малък приоритет. 

3. Цветово оформяне на надписите 
На топографските планове всички надписи се оформят в черен цвят. Единственото 

изключение от това правило представляват надписите за абсолютната надморска височина на 

хоризонталите и за относителната височина на естествени релефни форми, като стръмни от-

коси, могили ями и други, които се оформят в кафяво. 

Надписите върху топографските карти също се оформят в черен цвят, но от това 

общо правило има няколко изключения: 

1. Естествени хидрографски обекти. Всички надписи: наимено-

вания, характеристики и пояснителни надписи към техните знаци се 

оформят в син цвят (фиг. 24.20). 

2. Малки изкуствени хидрографски обекти. Пояснителните над-

писи за резервоар, каптаж, минерален извор, басейн се оформят в син цвят. 

3. Защитени обекти. Поясни-

телните надписи и надписите за наи-

менованието на защитените обекти се 

оформят в оранжев цвят (фиг. 24.21).  

4. Ледници. Всички надписи към ледниците се оформят в син цвят, в т.ч. и надписите 

за височината на изолиниите по ледниците. 

5. Релефни форми. Надписите за количествени характеристики на релефните форми  

се оформят в кафяв цвят. Това изключение не включва надписите за абсолютна надморска 

височина, които се оформят в черен цвят. 

6. Надписи за височината на хоризонталите. Оформят се в кафяв цвят. 

 

 

 

 

Фиг. 24.21 Определяне 
местоположението на 

надписите 

 
Фиг. 24.20 

 
Фиг. 24.21 Надписи за наименования на ЕТК 

1 2 

3 

4 
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ЧАСТ V  

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ 
 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ 
 

Топографските карти са едни от най-използваните видове карти. Причините за това са 

няколко: 1. Те не се създават за конкретни цели и за определени потребители; 2. Съдържат 

разнообразна информация за местността; 3. Обновяват се периодично и представляват най-

актуалните източници на данни; 4. Мащабите, знаковата система и оформянето на топограф-

ските карти позволяват данните да се извличат с висока точност. 

Приложенията на топографските карти са толкова разнообразни, че се налага тяхната 

класификация. По-долу са описани някои от основните приложения на т.к.: 

 Ориентиране на местността по карта; 

 Изследване на местност по топографска карта; 

 Измервания по карта на дължини, ъгли и площи;  

 Определяне на географски и правоъгълни координати на точки по т.к.; 

 Изчисляване на морфометрични характеристики; 

 Създаване на производни карти и цифрови модели по т.к.; 

 Проектиране върху карта на инженерни съоръжения, изработване на  кадастрални, 

земеустройствени, градоустройствени и др. Проекти; 

 Изработване на профили, епюри и други графични построения по карта. 

 

При използването на картите трябва да се имат предвид няколко основни правила, 

спазването на които е важно за получаването на коректни резултати: 

1. Всяка конкретна задача, решавана върху топографска карта, изисква правилен из-

бор на мащаба на карта. Например, за точни измервания най-подходящи са едромащабните 

карти, докато за изследване на местност по топографска карта е по-добре да се подберат 

средно или дребномащабни карти (в зависимост от вида на изследването). 

2. Преди извършване на картометрични работи трябва да се определи необходимата 

точност, с която се изисква да се определят търсените величини и да се прецени дали от изб-

раната карта могат да се извличат данни с такава точност.  

3. Топографските карти се обновяват през определен интервал от време. Преди изпол-

зването на определена карта трябва да се провери дали няма по-нова карта на района в същия 

мащаб и дали данните изобразени на използваната карта са достатъчно актуални. 

4. Топографските карти в цифров вид позволяват от тях да се извличат по-точни дан-

ни. Освен това, те са по-малко зависими от мащаба на пространството в сравнение с отпеча-

таните на хартия. Затова, при наличие на цифрова карта на изследвания район е за предпочи-

тане тя да се използва вместо карта върху хартия. За съжаление, повечето цифрови карти у 

нас са изработени като е оцифрено хартиено копие на топографската карта. В този случай 

цифровата карта съдържа всички грешки на хартиената, към които са добавени и грешките 

при оцифряване. Това налага преди използване на всяка цифрова карта трябва да се определи 

нейната точност. 

 

 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 25: Ориентиране по топографска карта                               стр. 310 

Тема 25 

ОРИЕНТИРАНЕ НА МЕСТНОСТТА ПО 

ТОПОГРАФСКА КАРТА 

 1. Същност на ориентирането по карта 

Ориентирането на местността представлява комплекс от действия които гарантират 

правилното движение по местността и откриването на набелязани цели на терена. Ориенти-

рането може да се извършва по топографска или друга карта, по ръчна скица, по текстово 

описание, по небесните тела и по характерни признаци на местни предмети. Съгласно спе-

цификата на дисциплината, ще разгледаме само ориентирането по топографска карта.   

Ориентирането на местността по карта включва следните елементи:  

 Определяне местоположението на точката на стоене върху картата;  

 Ориентиране на картата на север;  

 Движение в избрана посока;  

 Намиране и достигане до ориентирите на местността или до зададена точка. 

2. Възможности за ориентиране по т.к. в различните мащаби 

Т.к. от основния мащабен ред предоставят различни възможности за ориентиране, в 

зависимост от поставените задачи.  

2.1 Едромащабни т.к. 

ЕТК обикновено не са удобни за ориентиране на местността, въпреки че съдържат 

най-пълна и подробна информация. Първо, защото те не съдържат надписи за характеристи-

ките на пътищата (ширина, настилка) и за препятствията по тях (големи наклони, трудно 

проходими участъци и др.) и второ, защото носенето и разгъването на местността на множес-

тво ЕТК затруднява придвижването.  

ЕТК се използват за ориентиране на местността, когато цялата полска работа се из-

вършва в малък участък (в обхвата на 1-2 картни лита) или в много интензивни райони. 

2.2 Т.к. в мащаби 1 : 25 000 и 1 : 50 000 

Най-удобните карти за ориентиране са картите в М 1 : 25 000 и в М 1 : 50 000. На тях 

много подробно са изобразени условията за проходимост на терена и ориентирите на мест-

ността. Въведени са специални знаци и надписи, които подпомагат ориентирането на мест-

ността.  Не се налага да се сменят често картните листа, както е при ориентиране по ЕТК и се 

получава много добър обзор на терена. Повечето от завоите на пътищата, извивките на реки-

те и чупките на местните предмети на картите в тези мащаби не са генерализирани и могат 

да служат за ориентир. 

Основните предимства на СТК при ориентирането на местността са: периодичността 

на обновяването им (7 години), поради което почти винаги те са по-актуални от ЕТК; офор-

мянето им с фонови цветове, което ги прави по лесни за четене и изобразените на тях усло-

вия за проходимост на местността, ориентири и надписи. 

Картите в М 1 : 25 000 са най-подходящи за ориентиране при движение пеша на мест-

ността в слабо и средно пресечени местности и в по-интензивни райони. Картите в М 1 : 50 

000 се предпочитат при пешеходно движение в силно пресечени и планински местности, 

както и в слабо населени райони, защото там ориентирите са по-малко и се изобразяват изк-

лючително подробни на всички СТК. 
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2.3 Т.к. в мащаби 1 : 100 000 и 1 : 200 000 

Картите  М 1 : 100 000 и в М 1 : 200 000 са подходящи за ориентиране на местността 

при движение с автомобил. Върху тях са изобразени всички пътища от републиканската и 

местната пътни мрежи, както и повечето полски пътища, а в слабо населените райони са по-

казани и пътеките и керванните пътища. Мащабът на картите не позволява да се покажат 

повечето ориентири на местността и за това като такива следва да се използват населените 

места, по-големите мостове и инженерни съоръжения. Извивките на пътищата и реките са 

силно генерализирани и обобщени и не могат да се използват за ориентири.  

Картите в М 1: 200 000 се предпочитат при движение с автомобил по твърда настилка 

(скоростта на движението е по-голяма) и в слабо пресечена местност, бедна на ориентири (в 

такива райони са нанесени всички местни предмети, които могат да служат за ориентир). В 

средно пресечени местности и когато движението се извършва по полски пътища картата в 

М 1 : 100 000 е по-подходяща за ориентиране на местността. 

2.4 Т.к. в мащаб 1 : 500 000 

Картите в М 1 : 500 000 са подходящи само за ориентиране при движение по шосей-

ната мрежа. Но тъй като не са специализирани пътни карти, те нямат указания за разстояния-

та между пунктовете, за наличието на бензиностанции и стоянки на колите на Пътна помощ. 

Затова за ориентиране при движение по шосейната мрежа е по-целесъобразно да се използ-

ват специализираните пътни карти, а ДТК в М 1 : 500 000 могат да служат като допълнителен 

картографски източник за  набавяне на по-актуална и подробна информация за геометрията 

пътищата и за  инженерните съоръжения по тях. 

2.5 Обзорно-топографски карти 

Обзорно-топографските карти не са пригодни за ориентиране на местността поради 

дребния си мащаб. 

 3. Основни задачи при ориентиране по карта 

В зависимост от поставените цели се решават различни практически задачи по ориен-

тиране на местността. По-долу са разгледани най-простите задачи, които са в основата на 

решаването на всички останали, в това число и завръщането в къщи в края на деня. При ори-

ентиране на местността по карта е особено важно да се контролира верността на ориентира-

нето. На т.к. с еднакви знаци са обозначени множество различни ориентири от един и същи 

вид, например отделно стърчащи дървета, мостове, комини, сгради извън населените места. 

Затова понякога на картата се гледа един предмет, а на местността – друг от същия вид, при 

което и ориентирането става некоректно. Ето защо след извършване на всяка от задачите по 

ориентиране на местността, трябва да се изберат други ориентири, по които да се провери 

изпълнението на задачата. 

3.1 Определяне на точката на стоене 

Първата задача при ориентирането на местността е да определим върху картата мяс-

тото на което сме застанали. От нейното правилно решаване зависи коректното извършване 

на цялостната дейност на местността. Използват се няколко метода за определяне на точката 

на стоене, по-популярните от които са описани по-долу. 

3.1.1 Определяне на точката на стоене по близки ориентири 

Прилага се, когато близко до мястото на стоене (1-2 mm в мащаба на картата) могат 

да се открият подходящи местни предмети, които са изобразени на картата. Тогава точката 

на стоене върху картата се определя като окомерно се определят разстоянията до тях и се 

нанасят на картата (виж фиг. 25.1).   
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Въпреки, че това изглежда лесно, възможно е да 

се допуснат множество грешки. Те могат да се разделят 

на две групи: припознаване на ориентира и неправилен 

избор на ориентир. В първия случай ориентирът, визи-

ран върху картата не е онзи, на до който сме на мест-

ността. Например, застанали сме на следващия завой на 

пътя или наблюдаваме друг комин, а не означения на 

картата и т.н.  Грешката се получава заради обознача-

ването на различни обекти от местността с еднакви 

знаци. Във втория случай е подбран обект, който не е 

подходящ за ориентир. Например, заставаме до дърво, 

обозначено със знака (отделно дърво без значение за 

ориентир) или на чупка от граница на растителна пок-

ривка. Със знака за дърво без значение за ориентир чес-

то се показва наличието на дървета на определено мяс-

то, без мястото на знака да съвпада с определено дърво, 

а границите на растителната покривка бързо се проме-

нят, особено ако става въпрос за храсти или за редки 

гори. 

3.1.2 Определяне на точката на стоене по из-

мерено разстояние 

Прилага се при движение по пътища или край 

линейни обекти (ж.п. линии, реки, канали, проводи), 

когато видимостта е лоша или в гористи местности. 

Намира се ориентир върху линейния обект и се измерва 

разстоянието (чрез километража на автомобил, с крачки 

или окомерно) от него до точката на стоене. Измерено-

то разстояние се превръща в мащаба на картата и се 

нанася на нея. В този случай е важно да не се сбърка 

посоката, в която се нанася разстоянието по протежение 

на линейния обект. 

3.1.3 Определяне на точката на стоене по спо-

соба на Болотов 

В открита местност, когато в непосредствена 

близост до точката на стоене липсват подходящи мест-

ни предмети за ориентири може да се използва ъгловата 

засечка, предложена от Болотов. Лист прозрачна хар-

тия се поставя на твърда хоризонтална основа и в цен-

търа му се слага една точка. След това, се откриват три 

ясно видими местни предмета, изобразени на картата. 

Като се визира към тях, на листа се изчертават направ-

ленията към ориентирите. Листът се поставя върху кар-

тата и се мести и завърта по нея, докато изчертаните 

линии пресекат знаците на визираните обекти (виж фиг. 

25.3). Точката от листа се пренася върху картата и 

представлява точката на стоене. За да се осигури точ-

ност при определянето е удачно ориентирите да са раз-

положени под ъгъл около 120°. 

 
Фиг. 25.1 Определяне на точката на 
стоене (т.с.) по близки ориентири 

 
Фиг. 25.2 Определяне на точката на 

стоене по измерено разстояние 

 
Фиг. 25.3 Определяне на точката на 

стоене чрез засечка по метода на 
Болотов 

 

 
          а                                    б 
Фиг. 25.4 Определяне на точката на 

стоене по створ 
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3.1.4 Определяне на точката на стоене по створ 

Под створ се разбира мислена линия, която минава през точката на стоене и през два 

обекта от местността. Когато при движение по път или край друг линеен обект сме застанали 

в створ с два ориентира, точката на стоене може да се определи по тях. В този случай пре-

сечната точка върху картата между знака на линейния обект и линията, минаваща през двата 

ориентира ще бъде точката на стоене (виж фиг. 25.4а).  

Когато не се движим по път или край линеен обект, точката на стоене може да се на-

мери, като се определи (окомерно, с крачки или по друг начин) разстоянието до по-близкия 

от двата ориентира, които са в створ и това разстояние се нанесе на картата по линията на 

створа (виж фиг. 25.4б). 

3.2 Ориентиране на картата  на север  

Ориентирането на картата на север се извършва след като сме установили точката на 

стоене. Целта е посоките от точката на стоене към ориентирите на картата да съвпадат с тези 

на местността. Картата може да ориентира по линеен местен предмет, по посока към ориен-

тир и чрез магнитен компас. 

3.2.1 Ориентиране на картата по линеен мес-

тен предмет  

За целта се застава на прав участък от линеен 

местен предмет (път, ж.п. линия, река, канал, електро- 

или газопровод и т.н.). Картата се поставя хоризонтал-

но, след което се завърта в хоризонталната равнина, 

докато условният знак на линейния обект съвпадне с 

направлението на оригинала от местността (виж фиг. 

25.5).  

3.2.2 Ориентиране на картата по посока към 

ориентир  

След определяне на точката на стоене се намира 

ясно видим и отчетлив ориентир на местността (връх, 

могила, комин, постройка, кръстопът, отделно стърча-

що дърво и т.н.), който е изобразен върху картата. По-

добре е той да бъде възможно по-далече от точката на 

стоене и да има малки хоризонтални размери. Тогава 

ориентирането на картата ще се извърши по-точно. 

Листа се поставя хоризонтално и се завърта, докато 

направлението към условния знак на ориентира съв-

падне с направлението към самия ориентир на мест-

ността (виж фиг. 25.6). 

3.2.3 Ориентиране на картата по магнитен 

компас  

Този способ се използва при лоша видимост или 

при липса на праволинейни обекти и на отчетливи ори-

ентири на местността. Картата се поставя хоризонтал-

но, компасът се поставя до източната или западната 

рамка на картата. Не се използват километричните ли-

нии, тъй като те не показват посоката север. Избира се 

рамката, която е по-близко до точката на стоене. За 

ориентиране на компаса върху ЕТК могат да се използ-

ват координатните кръстове. Компасът се завърта спрямо картата така, че нулевото деление 

на ъгломерния кръг да сочи северния край на рамката, а отчета 180° да сочи на юг. Освобож-

 

Фиг. 25.5 Ориентиране на картата 
на север по линеен предмет 

 

Фиг. 25.6 Ориентиране на картата 
на север по посока към ориентир 

 
Фиг. 25.7 Ориентиране на картата 

на север по посока към ориентир 
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дава се стрелката на компаса и той се завърта заедно с картата в хоризонталната равнина, 

докато северният край на стрелката му съвпадне с нулевото деление на ъгломерния кръг 

(виж фиг. 25.7а). За по-прецизно насочване се отчита магнитното отклонение по схемата в 

долния ляв ъгъл на картата и компасът се завърта така, че да компенсира разликата между 

магнитния и географския север (виж фиг. 25.7б и фиг. 25.7в). Обикновено това се налага, 

когато стойността на магнитното отклонение е над 3°. Коригирането на посоката заради маг-

нитното отклонение е възможна само на СТК и на ДТК, защото на ЕТК няма данни за маг-

нитното отклонение. 

3.3 Движение в избрана посока  

При полските работи често се налага да се търси малък обект, изобразен на картата, 

който на местността не се вижда отдалече (например, опорна точка, извор и др.). В силно 

пресечена местност и когато обектът е върху ясно изразена и добре видима релефна форма 

(могила, хълм), намирането става като се следят извивките на терена. Често използването на 

релефа за ориентир е невъзможно, например, в слабо разчленена или в гориста местност. 

В тези случаи се постъпва по следният начин: намира се на картата добре видим ори-

ентир, близко до търсената точка. Колкото ориентирът е по-близко до точката, толкова по-

лесно ще я намерим. Достига се до ориентира и от него се определя посоката, в която трябва 

да се движим за достигане до обекта и разстоянието до него. Когато се измине определеното 

разстояние, обектът се търси в определена околност. 

Движението в избрана посока може да стане по два начина: по компас и по местни 

предмети.  

3.3.1 Движение по азимут чрез компас 

В много случаи това е единственият начин да се намери търсения обект: в гористи ра-

йони, при движение през нощта и в райони, бедни на надеждни ориентири. Работи се в след-

ната последователност:  

 Измерва се азимута върху картата. За целта с транспортир се оп-

ределя ъгъла между посоката север на картата (по западната или източната 

рамка) и направлението на движение. Измереният ъгъл се коригира заради 

магнитното отклонение. Стойността на корекцията се определя по схемата в 

югозападния ъгъл на картата (виж фиг. 25.8);  

 Измерва се разстоянието по карта от точката на стоене до обекта 

и се изчислява в километри на местността. Полученото разстояние се прев-

ръща в двойни крачки (1 дв. кр. ≈ 1,5 m); 

 Определят се ориентири на местността, по които да се контроли-

ра посоката на движение. 

 Изминава се определеното разсто-

яние, като посоката на движение се поддър-

жа с помощта на компаса и на ориентирите. 

При движение по компас не винаги е 

възможно да се върви по права линия. Пре-

пятствия по пътя се могат да се заобикалят с 

помощта на видими ориентири от другата 

страна на препятствието (фиг. 25.9а), които 

са по направление на движението. След зао-

бикаляне на препятствието и достигане на 

ориентира, посоката на движение се опреде-

ля по компаса. Когато няма надежден ори-

ентир по посока на движението, се съставя 

маршрут за заобикаляне на препятствието, 

който има формата на успоредник (фиг. 

 
Фиг. 25.8 

 
                  а                                     б 
Фиг. 25.9 Заобикаляне на препятствия при дви-

жение по компас 
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25.9б). Чрез него се компенсира отклонението по разстояние и по ъгъл от избраната посока 

на движение. 

3.3.2 Движение по местни предмети 

Когато нямаме компас и разстоянието е по-малко, движението в избрана посока може 

да се извърши и като се използват ориентири на местността. За целта върху картата се набе-

лязват цели за придвижване, които са приблизително избраната посока на движение. Откри-

ват се на местността и се придвижва до тях. При достигане на всяка от целите се набелязват 

нови цели и процесът се повтаря до достигане на желаната точка.  

 4. Точност на ориентирането по карта 

Точността на ориентирането по карта зависи от три фактора: точността на картата, 

точността на измерванията по карта и в най-голяма степен от действията на местността. 

 Точността при определяне на точката на стоене зависи от използвания метод. 

Най-точно се определя местоположението, когато сме застанали върху обект, ясно изобразен 

на картата (например, точка от опорната геодезическа мрежа). Тогава точността на опреде-

ляне на точката на стоене съвпада с точността на определяне на координати по карта. При 

останалите методи колкото са по-малки измерените разстояния, толкова по-точно се опреде-

ля точката на стоене.  

 При окомерно определяне на разстояния точността зависи от големината на опре-

деляното разстояние и от способностите на определящия. Къси разстояния (10-20 m) могат 

да се определят с точност 5-10%, докато по-дългите разстояния могат да се определят с така-

ва точност само от много опитен човек. Хората с по-малък опит допускат грешки до 30% на 

разстояния до 200 m и до 50% на по-големи разстояния. 

 Измерването на разстояния с крачки изисква предварително да се определи голе-

мината на крачката на измерващия. По-високите хора имат по-големи крачки от по-ниските. 

При вярно определяне на големината на крачката на малки разстояния (до 20-30 m) може да 

се достигне точност от 2-5% от измерваното разстояние. На по-големи дистанции грешката 

нараства до 5-10%. Тези резултати се получават при ходене по равен терен и по твърда осно-

ва. При наклонен терен усилието при ходене е по-голямо и размерът на крачката се намаля-

ва. Освен това трябва да се направи корекция заради наклона, тъй като наклоненото разстоя-

ние, измерено с крачки е по-дълго от хоризонталното разстояние, изобразено на картата. 

Например, ако наклонът е 10° корекцията е 1.5%, а при 20° тя е 4% от измереното разстоя-

ние. При наличие на препятствия (високи треви и храсталаци, мочурливи или изорани места 

и т.н.) точността на измерването на разстояния с крачки силно намалява. 

 При ориентирането на картата по компас точността зависи преди всичко от 

компаса и от въведената корекция заради магнитната деклинация. Обикновеният компас поз-

волява да се отчита направлението към магнитния север с точност от около 2°. Като се вземе 

предвид точността на корекцията и на ориентирането на картата по компаса, може да се нап-

рави извода, че ориентирането на карта на север се извършва с точност около 3°. 

 Точност на движението по азимут. Дори при най-голямо внимание и точна рабо-

та по карта се допуска отклонение при движението в избрано направление. При това средна-

та грешка е около 5°, която включва точността на компаса, точността на трасирането и греш-

ката при движението. Като се има предвид, че всяка грешка от 1° предизвиква странично 

отклонение от 17 m/km от  изминатото разстояние, то за 5° средна грешка, отклонението е 

около 85 метра на всеки километър или 9% от разстоянието. Следователно, търсеният пред-

мет следва да се търси в район с радиус R=D*0.09, където D е изминатото разстояние. 
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Тема 26 

ИЗУЧАВАНЕ НА МЕСТНОСТ ПО ТОПОГРАФСКА 

КАРТА 
 

Картата, като графичен, математически подобен модел на местността, често се изпол-

зва за изучаване на характерните особености на даден район, без да се ходи на терена. В тези 

случаи, много по-бързо и евтино могат да се получат с необходимата точност качествени и 

количествени данни за района, отколкото ако той се обхожда. Освен това, картографските 

материали позволяват да се получат някои характеристики, които не могат да се определят 

чрез обхождане на терена, тъй като картите имат по-голяма обзорност.  

Задачите, решавани при изучаване на местността по карта са многобройни и разнооб-

разни, затова по-долу ще разгледаме само част от тях: онези, които най-често се срещат при 

обичайните геодезическите дейности. Най-често се налага предварително изучаване на райо-

на по карта при проектиране и измерване на опорните мрежи, при планиране и извършване 

на геодезически заснемания, при съставяне на план за летене, при стереокартиране и дешиф-

риране на въздушни снимки, при съставяне на карти на района на полските работи и т.н. Въ-

обще при всяка предварителна подготовка за полски работи се налага да се изследва и оцени 

местността, за да се събере необходимата информация за района, с оглед изпълнение на пос-

тавените задачи.  

Тъй като геодезическите задачи са много разнообразни, то се налага местността да се 

оценява в различни аспекти: за проходимост, за условия за ориентиране, за условия за из-

вършване на полски измервания или за дешифриране на въздушни снимки и т.н. По-долу ще 

бъдат разгледани само основните признаци за оценка на местност по топографска карта. 

 Разчлененост на релефа. Това е основен показател при планиране на геодезически-

те дейности. Колкото по-силно разчленена е дадена местност, толкова повече опорни точки 

на единица площ трябва да се предвидят за нейното заснемане. Разчленеността на релефа се 

определя от коефициентите за хоризонтално и вертикално разчленение.    

 Интензивност на района. Често количеството и видът на геодезическите дейност 

зависи от интензивността на района. Например, в по-интензивни райони има повече обекти 

за заснемане и повече възможни препятствия, затова се планират повече станции при засне-

мане. От друга страна, в интензивните райони вероятността от унищожаване на точките от 

опорната и работната геодезическа основа е много по-голяма и за това те трябва да се поста-

вят на по-недостъпни места и да се предвиди по-сериозно стабилизиране на точките и поста-

вяне на подземен център дори на точките от работната геодезическа мрежа.  

 Оценка на възможностите за видимост. Според възможностите за видимост, се 

определя гъстотата и разположението на опорната геодезическа мрежа. Колкото по-добри са 

възможностите за видимост, толкова по-малко опорни точки са необходими за извършване 

на геодезическите дейности. 

 Оценка на транспортната система и на проходимостта на района. Времето за 

извършване на полските дейности зависи от вида и гъстотата на транспортната система, от 

проходимостта на района. Например, за стабилизирането на някои опорни геодезически точ-

ки се изисква доставяне на точката на бетон, а за сигнализиране на точката се монтира ме-

тална или дървена пирамида. Трябва предварително да се оцени, като се изследва местност-

та, дали тези материали ще се доставят с автомобил, каруца или с товарни животни. 

 Оценка на изобразената опорна геодезическа мрежа. По картата може да се оцени 

дали гъстотата и конфигурацията на съществуващата в района опорна мрежа задоволява 

изискванията на поставената задача и да се прецени нуждата от нейното сгъстяване. 

 Нека си представим следната ситуация: Поставена ни е задача да извършим опреде-

лена геодезическа работа в дадена местност, която не познаваме. Трябва предварително да 



ТОПОГРАФСКО  КАРТОГРАФИРАНЕ 

 

 Тема 26: Изучаване на местност по топографска карта                           стр. 318 

проучим района, за да можем да планираме правилно времето и ресурсите необходими за 

извършване на работата. Можем, разбира се, да обходим цялата местност и да се запознаем с 

нея. Но това би отнело много време, а и с ходене по терена не могат да се определят гъстота-

та на обектите и интензивността на обитаване на района. 

Първата работа, която следва да свършим е да се снабдим с топографски карти на ра-

йона. Мащабът на картите зависи от големината на обекта и от вида на работите, които след-

ва да извършваме. Например, при извършване на геодезическо заснемане ще потърсим най-

едромащабната топографска карта на района: 1 : 5 000 за равнинни и хълмисти райони или 1 

: 10 000 за планински райони. При полагане на опорна мрежа ще ни е необходима карта в М 

1: 25 000, а при съставяне на план за летене за фотограметрично заснемане картата в М 1 : 

100 000 ще бъде най-удобна. Ако се предвиждат полски работи, във всички случаи е полезно 

да се снабдим и с карта в М 1 : 25 000, по която да се ориентираме на местността. ЕТК мо-

жем да закупим от Геокартфонд, а СТК и ДТК – от Генералния щаб на Българската армия. 

Следващата задача ще бъде да определим характеристиките на местността, с оглед да 

планираме бъдещата работа. За тази цел е необходимо внимателно да се изучат топографски-

те карти на района. 

1. Разчлененост на релефа на района 

 Изследването на разчленеността на релефа се състои в определяне на поне две от три-

те основни морфометрични характеристики на релефа: гъстота на хоризонталното разчлене-

ние, дълбочина на вертикалното разчленение и ъгли на наклона. Кои две характеристики да 

се изчислят и по кои от възможните методи се определя от поставените задачи и от изисква-

ната точност.  

2. Интензивност на обитаване на района  

Критерии интензивността на обитаване на района са изобразените на картата обекти, 

свързани с човешката дейност. Колкото по-голяма е площта на културните растителни видо-

ве, дължината на транспортната мрежа (включително пътечки и полски пътища), броят на 

населените места, махали и отделни дворове и т.н., толкова интензивността на района е по-

голяма.  

За по-точно определяне на интензивността на определен район се използва създаване-

то на картограми на някои от елементите на съдържанието, например, картограма на дължи-

ната на пътната мрежа, картограма на гъстотата на населените места. По този начин не само 

се получава количествена оценка на интензивността на района, но се определя и изменението 

на изследваното явление (транспорт, населени места и т.н.) в границите на района. 

Един от показателите за интензивността на обитаване на района е процентът на пло-

щите, заети от културни видове, населени места и други обекти свързани пряко с човешката 

дейност спрямо цялата площ на района. Ако процентът на тези площи е над 50, районът има 

висока степен на обитаване (около по-големите населени места интензивността е близка до 

100%). При интензивност под 30%, районът е слабо интензивен. 

3. Оценка на възможностите за видимост 

При някои от геодезическите работи (създаване на работна и опорна геодезическа 

мрежа, геодезическо заснемане и т.н.) е необходимо да се прецени каква видимост ще има на 

терена от определена точка.  

Общата оценка на видимостта може да се получи от коефициентите на хоризонтално 

и на вертикално разчленение. Колкото по-голяма стойност има коефициентът за гъстотата на 

хоризонталното разчленение, толкова повече релефни форми има на единица площ и толкова 

по-малък е коефициентът на видимост. 
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Оценката на възможностите за видимост може да се извърши в кабинетни условия, 

върху карта. За това има няколко начина: 

3.1 Окомерно  

В редица случаи видимостта между две точки на терена може да се определи визуал-

но, само чрез съпоставяне на височините на точките. Когато двете точки са разположени та-

ка, че по линията между тях няма точки с височини по-високи от тази на по-ниската от двете, 

то може да се твърди, че между точките има видимост (фиг. 26.1a).  

Когато между двете точки има район от местността, чиято надморска височина е 

между двете точки, е трудно да се определи окомерно видимостта. А когато има точка с ви-

сочина по-голяма от тази на по-високата от двете точки може с увереност да се твърди, че 

между тях няма видимост(фиг. 26.1б). 

3.2 Чрез изчертаване на триъгълник 

Когато между двете точки има само ед-

но по-високо място, за което не е възможно 

окомерно да се определи дали има видимост, 

може да се построи така наречения триъгъл-

ник на видимост. Това става по следния начин 

(фиг. 26.2): Определят се котите на двете точки 

(A и B) и на високата част между тях (C). Ви-

сочината  на по-ниската от двете точки (B) се 

изважда от височините на останалите две и 

получените резултати се нанасят мащабно в 

посока перпендикулярна на направлението AB. 

В примера на фиг. 26.2 в точка A се нанася HA-HB=318-303=15 m, а в точка C се нанася HC-

HB=314-303=11 m. Ако отсечката А'C'  попада във вътрешността на триъгълника AA'B, след-

ва че между точките A и B има видимост. Ако отсечката е извън триъгълника (както е на 

фиг. 26.2), следва, че между A и B няма видимост. 

3.3 Чрез изчертаване на профили на терена 

Профилът представлява вертикален разрез на терена в дадено направление. Може да 

се изчертае пълен или съкратен профил. Пълният профил отразява всички гънки на релефа, 

докато на съкратения профил се отбелязват само най-високите и най-ниските места на те-

рена. За определяне на видимостта между две точки обикновено е достатъчно да се изработи 

съкратен профил (фиг. 26.3а). Броят на точките, по които се построява профила се определя 

в зависимост от сложността на релефа. Релеф с по-голямо хоризонтално и вертикално разч-

ленение се налага да се използват повече точки. 

При изчертаване на пълен профил е възможно да се определят зоните от терена, които 

се виждат от точката на стоене. Това става, като от точката (т. B на фиг. 26.3б) се начертаят 

линии, минаващи през най-високите точки от местността. В областите от профила, които 

 

 

 

 

 

 

 

 
        а) Между т. A и  т. B има видимост                б) Между т.C и  т. D няма видимост 

Фиг. 26.1 Определяне на видимост между две точки на терена 

 

Фиг. 26.2 Триъгълник на видимост 
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остават затворени между тези линии и терена няма видимост от точката на стоене (по-тъмно 

запълнените области).  

От фиг. 26.3б се вижда, че поради характера на терена, от точка B има ограничена ви-

димост към терена, независимо че тя е най-високата точка в района. За по-прецизно опреде-

ляне на зоните на видимост по линията на профила могат да се нанесат някои ситуационни 

елементи, които представляват препятствия за видимостта (например, гори, населени места и 

др.), както и да се вземат предвид височините на станцията и на сигнала.  

Когато е необходимо да се определи види-

мостта от една точка към определен район, се 

създава диаграма на видимостта. За целта се 

взема лист прозрачна материя, например, паус и 

се поставя върху изследвания район. На нея се 

нанасят точката от която ще се изследва види-

мостта и границите на района. След това се из-

чертават няколко направления от точката към 

района (виж фиг. 26.4). Направленията могат да 

се изберат през равномерен интервал, например, 

през 20° или да се подберат така, че да минават 

през по-характерни за района точки или да преси-

чат определени структурни линии. При по-

сложен релеф се избират повече направления. 

Колкото повече направления се изберат, толкова 

по-точно ще се получи диаграмата на видимостта.  

По всяко от избраните направления се из-

работва съкратен профил на терена. Точките, по 

които се изработват профилите, се избират пре-

димно в местата, където не е ясно дали има види-

мост. По направление на профила се оформят в 

различни цветове участъците, в които има види-

мост и тези, в които няма. След това отделните 

участъци се свързват с непрекъсната линия, която 

показва границите на зоните на видимост за всеки 

район. Видимите и невидимите участъци от райо-

на се оцветяват с различни цветове (фиг.25.5). 

 
 

Фиг. 26.5 Оформяне на диаграма на види-

мост  

 
                    а) Съкратен профил                                               б) Пълен профил 

Фиг. 26.3 Определяне на видимост чрез профили на терена 

 
Фиг. 26.4 Построяване на диаграма на ви-

димост 
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3.4 Чрез изчисления  

Това е един бърз начин за определяне на видимост към дадена точка. При него се оп-

ределят по картата точките от терена, които са възможни препятствия за видимостта. За вся-

ка от тях се изчислява височината на терена, над която точката би била препятствие.  

 Нека да определим дали има видимост между точка A и B на фиг. 26.6. Ако между 

тях има точка C, такава, че не сме сигурни дали тя пречи на видимостта, то можем да прове-

рим по следния начин: Измерваме по картата разстоянията AB и BC и определяме превише-

нията между точките A и B (ΔHAB) и между точките B и C (ΔHCB). От подобните триъгълни-

ци ABC и CBC" изчисляваме при каква височина на точка C ( "

CBH ) тя би била на линията 

AB:  

BC
AB

H
H AB"

CB


  

Тогава, сравнявайки изчисленото превише-

ние ( "

CBH ) с определеното по картата превишение 

между точките B и C (ΔHCB) може да се определи 

дали т. C пречи на видимостта между A и B: ако  
"

CBH  > ΔHCB т. C не пречи на видимостта, а ако 

"

CBH ≤ ΔHCB следва, че между точките A и B няма 

видимост. 
 

4. Оценка на транспортната система и на проходимостта  

Тази оценка е необходима, за да се прецени кои части от района са достъпни с авто-

мобил, да се направи разчет на времето, необходимо за достигане до набелязаните цели, как-

то и възможностите за пренасяне на определена апаратура и багаж до определена точка. 

Времето за извършване на геодезическите дейности на полето в много голяма степен зависи 

от транспортната система и от проходимостта на района. В много случаи времето за прид-

вижване е значително по-голямо от времето за извършване на измерванията. 

4.1 Оценка на транспортната система при движение с автомобил 

Оценката може да се раздели на две задачи: обща оценка на транспортната система и 

оценка на възможностите и времето за достигане до определена точка. Първата задача се 

свежда до определяне на гъстотата на транспортната система (дължина на пътищата на  100 

km2) и разпределението на транспорта по вид (железници, шосета, летища, воден транспорт) 

и клас (например, автомагистрали, шосета от I до IV клас, полски пътища и др.). Обикновено 

тази оценка се прави за по-големи райони и се извършва върху СТК или ДТК. 

Възможността определена точка да се достигне с автомобил се определя от три фак-

тора (освен възможностите на самия автомобил): релеф, растителност и хидрография. 

Релеф. Счита се, че при наклон над 20° теренът е непроходим за автомобили. Този 

ъгъл на наклона се намалява през зимата и при хлъзгав и неустойчив терен до 12°-15°. Район 

с означени на картата множество промойни и оврази също не може да се премине. Най-добре 

е такива участъци да се заобикалят. 

Растителност. Горите, дори и редките, сечищата и районите, заети от храсти не мо-

гат да бъдат преминати с автомобил.  

Хидрография. Реките, каналите и блатата обикновено са непроходими за автомобили 

и трябва да се заобикалят или преминават по мостове и бродове. 

От вида на транспортната система зависи и времето за достигане на определен пункт. 

Например, по автомагистрали средната скорост е около 100-120 km/h, по пътища от първок-

ласната мрежа е около 60-70 km/h, а по пътищата от III клас понякога не може да се достигне 

 
Фиг. 26.6 
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средна скорост от 40-50 km/h. В последният случай скоростта зависи от вида на настилката 

(асфалт, макадам, чакъл и т.н.), от нейното състояние, от наклона на терена и от честотата и 

радиусите на завоите. В планински райони, при големи наклони и множество завои с малък 

радиус, често средната скорост е около 30 – 40 km/h. Всички тези фактори могат да се отче-

тат по топографската карта и да се направи достоверна оценка за времето, необходимо за 

достигане до определена точка.  

При движение по полски и горски пътища трябва да се има предвид, че те са пред-

назначени предимно за селскостопански машини, поради това често наклонът им и дълбочи-

ната на коловозите ги правят непригодни за движение на автомобили. В някои случаи те 

преминават през препятствия, преодолими от камиони и от трактори (реки, долове, големи 

камъни и др.), но невъзможни за преминаване от автомобили. Освен това полските пътища 

не се поддържат редовно и по тях може да има свличане на земни маси, пропадане на учас-

тъци от тях, както и повалени дървета, заблатени места и т.н. Поради това при предварител-

ното изучаване на района следва да се предвидят и обходни маршрути, когато възникне съм-

нение за проходимостта на пътя. Това се налага най-често в планински, гористи и слабо ин-

тензивни райони. При движение по добре поддържани полски пътища в равнинни райони 

може да се достигне средна скорост до 30 – 40 km/h, докато по планинските пътища тя може 

да падне до 5 – 10 km/h. 

4.2 Оценка на условията за проходимост при движение пеша 

Изборът на маршрут при движение пеша следва да се съобрази с наличната в района 

пътна мрежа. Най-често това са полски или горски пътища, пътеки, трасета на електропрово-

ди, газопроводи и т.н. Практиката показва, че е по-удачно да се избере 2-3 пъти по-дълго 

трасе  по път или пътека, отколкото да се върви по права линия към целта.  

Когато не е възможно да се намери трасе, което да използва съществуващите пътища 

и пътеки, се проектира върху картата трасе за движение на местността. В този случай усло-

вията за проходимост зависят най-вече от релефа. Счита се, че човек може да се движи нор-

мално пеша при наклон до 45° (трябва да се има предвид, че той ще носи инструменти, мате-

риали, провизии и т.н.). Следователно, при проектиране на маршрута на движение не трябва 

да се предвижда трасе с по-големи наклони. Обикновено малките релефни форми (промойни, 

оврази, могили и др.) представляват преодолими препятствия или могат да се заобиколят. 

Горите, овощните градини и масивите от културни храсти (лозя, малини, касис и др.) 

по принцип са проходими при движение пеша, но в повечето случаи движението през тях 

изисква повече усилия от заобикалянето им.  

При движение пеша не трябва да се предвижда преминаване през реки, канали и бла-

та, освен, ако на картата са обозначени бродове, мостове или други съоръжения за премина-

ване. 

При оценка на скоростта на движение следва да се имат предвид следните фактори: 

Скоростта на движение в равна местност, без препятствия е около 5 – 6 km/h. С увеличаване 

на наклона скоростта намалява до 3 – 4 km/h. При преминаване през гори, силно ерозирали 

райони, храсталаци и т.н., скоростта може да намалее до 1 – 2 km/h. 

4.3 Оценка на условията за превозване на извън габаритни товари 

При движение с обичайните транспортни средства всички пътища от републиканската 

пътна мрежа са проходими. Но когато се превозват товари с по-големи размери или тегло е 

необходимо да се направи оценка за възможностите за преминаването им през различни пре-

пятствия по пътищата. 
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В това отношение българските топографски карти дават по-много големи възможнос-

ти, в сравнение с повечето чуждестранни. Най-удобни за определяне на условията за превоз 

на извън габаритни товари са СТК. На тях са отбелязани повечето 

възможни препятствия по пътищата: мостове, трудно проходими 

участъци (фиг. 26.8а), големи наклони (над 8% - фиг. 26.8б), завои с 

малък радиус (под 25 m – фиг. 26.8в) и т.н.  

След като се определи трасето за превозване на товара, се 

определят по картата възможните препятствия и за всяко от тях се 

проверява дали може да мине товара по него. 

 
Фиг. 26.8 Знаци, показва-
щи препятствия по пъ-

тищата 

 
Фиг. 26.7 Надписи, указващи проходимостта на 

пътищата 

Характеристики  
на моста 
 

Широчина на пътя, 
на банкета и вид на 
настилката 

Височина на насип  
или изкоп 

Смяна на вида 
на настилката 

Размери на от-
вора на моста 
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Тема 27 

ИЗМЕРВАНИЯ ПО ТОПОГРАФСКА КАРТА 

1. Видове измервания по топографските карти 
Основната цел, с която се създават топографските карти е те да бъдат използвани като 

модел на реалната местност и от тях да се извличат данни за нея. В този аспект точността, 

подробността и знаковата система на топографските карти са пригодени за извършване на 

разнообразни измервания на характеристики на местността. 

Топографските карти позволяват върху тях да се извършват следните видове 

картометрични работи: 

 Измерване на дължини и разстояния; 

 Измерване на дължини на криви; 

 Определяне на правоъгълни и географски координати на точки; 

 Измерване на азимути и ъгли; 

 Изчисляване на площи и обеми; 

 Морфометрични измервания: изчисляване на абсолютни височини, превишения, 

наклони и други; 

 Определяне на гъстота и интензивност на явления; 

 Определяне на характеристики на явления по карта. 

2. Измерване на разстояния и дължини по карта 
Измерването на разстояние между две точки и на дължина на обект по карта се 

извършват по един и същи начин. Начинът на измерването зависи от необходимата точност и 

от наличните технически средства. 

2.1 Директно измерване на дължини 

Дължини по карта най-често се определят чрез измерване с линийка. Може да бъде 

използвана както мащабна линия, така и обикновена. С мащабната линия се измерва 

директно разстоянието в съответния мащаб, а с обикновената се измерва разстоянието в 

мащаба на картата, след което се изчислява действителното разстояние по формулата: 

D = (d * m) / 100 000, 

където: d е измереното разстояние по картата в сантиметри;  

             m е мащабното число на картата; 

  D е търсеното разстояние в километри от местността. 

2.2 Изчисляване на дължини по координати 

В редица случаи директното измерване на разстояния е невъзможно или 

нецелесъобразно, например: 

 Между точки, попадащи в различни картни листа. В тези случаи разстоянието 

може да се измери директно, само ако се слепят съседните листата, но тогава се допускат 

много по-големи грешки. Измерването става неточно и ненадеждно.  

 Когато разстоянието между точките е голямо. При разстояния над 20 см в 

мащаба на СТК и ДТК и над 30 на ЕТК директното измерване на дължини е неточно, заради 

деформацията на хартията, по-големите грешки при създаване на картата и други фактори.  

  При силно деформирана или скъсана карта. Когато картата повредена от 

течности, влага или е скъсана в района между двете точки, то измерването е натоварено с 

голяма грешка заради деформацията на хартията. 
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В такива случаи се определят правоъгълните координати на двете точки и по тях се 

изчислява търсеното разстояние (DAB). Използва се формулата: 
2

BA

2

BAAB )YY()XX(D  , 

където XA, YA, XB и YB са координатите на точките, между които се измерва разстоянието.  

2.3 Методи за повишаване на точността при измерване на разстояния 

 Когато е необходимо да се извличат данни от карта с по-висока точност от тази, която 

предлага директното измерване на дължини, могат да се използват някои методи за 

увеличаване на точността на измерванията. В такива случаи трябва да се има предвид, че 

независимо от използваните методи, точността на измерването не може да бъде по-висока от 

точността на самата карта. 

 Използване на специални измервателни линии 

 Най-често за измерване на разстояния по карта се използват пластмасови линии. Те 

имат няколко недостатъка: деформират се много от топлина; не са награфени точно; 

награфяването се прави с дебели линии, понякога 

до 0.3 mm и е върху горната повърхност на 

линията. По-точни измервания могат да се 

извършват с метални линийки. Те винаги са 

награфени върху горната си повърхност. От това 

се получава паралакс1, който намалява точността 

на отчитането (фиг. 27.1а). За по-точни 

измервания се използват стъклени линийки, 

награфени от долната им страна (фиг. 27.1б), при работа с които не се получава паралакс. Те 

са прецизно изработени, като някои от тях са награфени през 0.5 mm с много фино 

продраскване на стъклото.  

 Чрез измерване на контролни разстояния 

 Обикновените пластмасови линийки не са особено точно награфени. Дори при просто 

сравнение на две линийки се вижда, че деленията им се разминават. Често се случва линийки 

да се различават с 1 mm на 20 cm дължина, а това при измерване по карта в М 1 : 25 000 

представлява разлика от 25 m.  

Когато не разполагаме с точен измерителен инструмент, а се налага да извършим 

прецизни измервания, можем да предварително да установим грешката на линийката и след 

това да коригираме измерените стойности. За целта се измерват няколко контролни 

разстояния, чиято дължина е известна (между координатни кръстове или линии) или може 

да се изчисли (например, между две точки от опорната геодезическа мрежа с известни 

координати). Разликата между отчетената и изчислената (теоретичната) стойност може да се 

дължи на комбинацията от три фактора: неточност на инструмента за измерване, грешка 

при измерване и на деформацията на хартията. Чрез  измерване на няколко контролни 

дължини можем да елиминираме случайните грешки от отчитането и от деформацията на 

хартията. За всяко измерване се получава коефициент на корекция: 
m

i

c

ii D/Dd  , 

където: c

iD е известното или изчисленото разстояние; 

 m

iD е измереното разстояние. 

От средноаритметичното на всички изчислени коефициенти di се получава един 

коефициент d, с който се умножават всички измерени разстояния. Ако при измерване на 

различни по дължина разстояния се получават разлики в коефициентите di над 5%, това 

означава, че линийката е неравномерно награфена и не е подходяща за точни измервания. 

                                                 
1 Паралакс (гр. parallaxis–отклонение) – в случая: привидно отместване на гледан предмет. 

 
а                                    б 

Фиг. 27.1 Паралакс при измерване с 
пластмасова и метална линия (а) 
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 Чрез използване на номограма 

Директната точност, с която се отчита при измерване на разстояния чрез линийка е 1 

mm. Тази точност може да се повиши чрез окомерна преценка на 0.2 до 0.5 mm. Когато това е 

недостатъчно, точността на директно отчитане може да се увеличи чрез използване на 

номограма. Тя представлява измервателна линия, награфена със хоризонтални, вертикални и 

наклонени линии (фиг. 27.2), по които може да се отчита с няколко пъти по-висока точност.  

Измерването с номограма става по следния начин: Хоризонталната част на 

номограмата се поставя успоредно на измерваното разстояние. Десният край на измерваната 

отсечка се поставя на кръгло деление на 

линийката, така че левият край да попадне в 

награфената част отляво на нулата. 

Номограмата се приплъзва вертикално, докато 

левия край на отсечката съвпадне с някоя от 

наклонените линии на номограмата. Отдясно на нулата се отчитат целите сантиметри от 

измерваното разстояние, а наляво от нея, по хоризонталната скала – целите милиметри. 

Номограмата на фиг. 27.2 има пет допълнителни хоризонтални линии. По тях може да се 

отчита с директна точност от 0.2 mm, като се изброяват отдолу нагоре хоризонталните линии 

до измерваната отсечка. На фиг. 27.2 горната от двете линии е дълга 2.26 cm, а долната – 3.63 

cm. 

3. Измерване на дължина на крива линия  

3.1 Измерване с кривомер 

Устройството на кривомера е изключително просто: 

Инструментът има водещо въртящо се колело, с което се обхожда 

линията. То задвижва зъбно колело, свързано със стрелка, по която се 

отчита изминатият път от въртящото се колело (фиг.26.3). Като се 

държи кривомера перпендикулярно на картата, с въртящото се колело 

се обхожда измерваната линия. Стойността на едно деление от скалата 

се определя, като се обходи линия с известна дължина. Някои 

кривомери имат по няколко скали за различни мащаби. 

3.2 Измерване с пергел 

По-долу ще бъде описан един метод за повишаване на 

точността при измерване на дължина на крива линия чрез пергел, 

предложен от руския учен проф. Н. М. Волков. Той използва два 

пергела с различен разтвор, чрез които измерва търсената дължина два 

пъти. Препоръчва разликата в разтворите на пергелите да бъде 

приблизително 1:4. Тогава търсената стойност се получава по 

формулата: 

lср = l1 + ( l1 - l2 ) * k, 

където: l1 и l2 са измерванията съответно с по-малкия и с по-големия 

разтвор на пергела; 

  k е коефициент, получен по формулата:  

12

1

dd

d
k


 , 

където: d1 и d2 са малкият и големият разтвор на пергела.  

 
Фиг. 27.2 Измерване чрез номограма 
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Фиг. 27.3 Кривомер 
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3.3 По координати 

 Този метод се използва най-често, когато се работи с компютър и е много трудоемък 

за ръчно изчисление. Използва се, когато са известни или могат да се определят 

правоъгълните координати на определен брой точки по линията. В зависимост от кривината 

на линията разстоянието между тези точки варира от 1 mm до 10 mm, като при много извити 

или прави линии може съответно да се намали или увеличи. Дължината на кривата линия (D) 

се получава по формулата: 






 
1n

1i

2

1ii

2

1ii )YY()XX(D , 

където: Xi, Yi са координатите на последователни точки по кривата линия; 

   n е броя на точките, участващи в изчислението. 

 Както и при измерване на крива линия с пергел, и при този метод трябва да се има 

предвид, че се реалната дължина се замества със сумата от дължините на отсечките между 

отделните точки и да се определи коефициент за корекция на тази систематична грешка. 

4 Определяне на координати по топографска карта 
По топографските карти могат да се отчитат географски координати и правоъгълни 

координати. Картите в отделните мащаби от основния мащабен ред дава различни 

възможности за отчитане на координати (виж табл. 27.1). 

Координати: ЕТК СТК ДТК* ДТК** 

Географски 

отчитат се по 
означения 

върху 
рамките 

отчитат се по 
означения 

върху рамките 

изобразени са 
меридиани и 

паралели; отчитат 
се по рамките 

означени са 
координатите  само 
на върховете на к.л. 

Правоъгълни 

изобразена е 
километрична 

мрежа; 
отчитат се по 

рамките 

изобразена е 
километрична 
мрежа; отчитат 
се по рамките 

отчита се по 
рамките 

изобразена е план 
квадратна мрежа, по 
която не се отчитат 

координати 

Табл. 27.1 Възможности за определяне на географски и правоъгълни координати по т.к. 

Забележки в табл. 27.1: 
* Разграфка съгласно Световната карта. 
** Локална разграфка за Р. България. 

 ЕТК не са предвидени за отчитане на координати. Координатните кръстове са 

поставени на кръгли деления в координатна система 1970 година, но по рамките не са 

указани стойностите им. За да могат да се отчитат правоъгълни координати, най-напред 

следва да се определят координатите поне на един от координатните кръстове. Най-често 

това става по координатите на някоя точка в полето на картния лист (например, точка от 

опорната геодезическа мрежа) или по координатите на рамките на съседен лист. Географски 

координати не могат да се отчитат. 

 СТК са много удобни за отчитане на координати, защото по рамките им са 

изобразени отметки за отчитане на правоъгълни и на географски координати, а в полето на 

картата са оформени километрични линии. 

 ДТК се оформят в два варианта: с разграфка съгласно световната карта и в локална 

разграфка. Първият вариант позволява да се отчитат правоъгълни и географски координати, 

като в полето на картата са изобразени образите на меридиани и паралели. Вторият вид 

разграфка не позволява отчитане на правоъгълни координати, а географските координати са 

посочени само за върховете на картния лист, което може да служи за ориентиране, но не и за 

точно отчитане на координати. 
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Тема 28 

ТОЧНОСТ НА ИЗМЕРВАНИЯТА ПО ТОПОГРАФСКИ 

КАРТИ 

2. Източници на грешки при измерване върху карта 
Под термина “грешка” тук и по-долу ще се разбира несъответствието на измерените по картата вели-

чини на тези от реалността. Колкото по-голямо е съответствието на измерените по картата дължини, ъгли, ко-

ординати и т.н. с действителните, толкова измерванията са по-точни. За установяване на грешките, допускани 

при измервания върху картата има два начина: 1. Сравнение с теоретични стойности на измерваните величини 

(когато измерванията се отнасят за координатни линии, кръстове, дължини на рамките на к.л. и т.н.); 2. Сравне-

ние на измерените по картата величини със същите величини, измерени по карта с по-голяма точност (в по едър 

мащаб) или с определени чрез преки измервания на местността. Преди да се сравняват данните, трябва да сме 

убедени, че данните, с които сравняваме измерените по картата стойности са достатъчно надеждни. 

Най-общо, грешките при измерванията могат да се разделят на три групи: 

 Грешки при създаване на картата; 

 Грешки от деформация на материалния носител (най-често хартия) върху който е отпечатана карта-

та; 

 Грешки при извършване на измерването. 

По-долу ще бъдат разгледани по-подробно източниците на грешки и ще бъдат дадени някои съвети за 

намаляване влиянието им върху резултатите от измерванията. 

2.1 Грешки при създаване на картите 
Топографските карти се създават в резултат от труда на много хора. Основната цел на всички тях е из-

работване на картографско произведение, което в максимална степен да съответства на действителността и да 

позволява високоточни измервания. Както при всяка човешка дейност, при създаването на т.к. се допускат 

грешки. Част от тях са в резултат от неточността на приборите и инструментите, с които се създават картите, а 

друга част - от физическите възможности на създателите и от случайни техни грешки. 

2.1.1 Грешки в опорната мрежа 
При създаване на т.к. по геодезически и фотограметричен начин се използват опорни точки с известни 

координати, стабилизирани на терена. Към тях се привързват всички полски измервания (геодезически и фо-

тограметрични). Всяка грешка в опорната мрежа се предава изцяло в резултатите от измерванията. Грешките в 

положението на опорните точки са от 1-2 до няколко сантиметра. Поради това те се приемат за пренебрежимо 

малки и не се вземат предвид при определяне на точността на измерванията по карта.  

2.1.2 Грешки при набиране на информацията  
Грешките при набиране на данни се разделят на две: грешки, присъщи на метода за събиране на ин-

формация и случайни грешки в процеса на топографската снимка. Всеки от трите начина за набиране на топог-

рафска информация (геодезически, фотограметричен и картографски) има различна точност и специфично раз-

пределение на грешките.  

 Геодезическият начин за набиране на данните се смята за най-точен. Съвременните инструменти за 

измерване позволяват да се достигне точност под 10 cm в положението на подробните точки. Обикновено при 

заснемане за създаване на топографски карти грешките в положението на подробните точки не надвишават 20 - 

30 cm. При това грешките са разпределени равномерно в полето на картата. 

 Фотограметричните методи са натоварени от по-големи грешки, но са значително по-икономични. 

За едромащабните карти, при използване на въздушни снимки в М 1: 3000 и предварително маркиране на точ-

ките, които ще се използват за фототриангулация, може да се достигне точност на подробните точки около 30 – 

50 cm. За карти в М 1 : 5 000 това представлява 0.06 – 0.08 mm. За изработване на карти в М 1: 25 000 се използ-

ват снимки с приблизителен мащаб 1 : 18 000 и точките за сгъстяване на геодезическата мрежа при фототриан-

гулация не се маркират предварително. При това се получават грешки между 2  и 3 m в положението на под-

робните точки (около 0.1 mm в М 1 : 25 000). Грешките заради точността на самите фотоснимки е пренебрежи-

мо малка, защото те се изработват върху недеформируема материя. 

Характерно за данните, набрани по фотограметричен начин е това, че грешките са разпределени нерав-

номерно в полето на създаваната карта. Това се обяснява с факта, че данните се набират по стереодвойки. Сте-

реодвойките се прикачват една към друга чрез общи точки и образуват ивици.  Отделните ивици се прикачват 

една към друга в блокове. Поради това точността на измерванията вътре в една стереодвойка е по-голяма, от-

колкото ако точките, между които се мери са в различни стереодвойки. 
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 Картографските методи за набиране на данни имат много различна точност. Използват се предимно 

три метода: ръчно пречертаване или гравиране; дигитализиране и сканиране. 

  Ръчно пречертаване или гравиране на съществуващи карти. Допускат се грешки между 0.1 - 0.3 

mm в мащаба картата. От най-голямо значение в случая е квалификацията на чертожника. Колкото той е по-

квалифициран, толкова допусканите от него грешки са по-малки. Грешките са от случаен характер и са нерав-

номерно разпределени в полето на картата.  

 Оцифряване с дигитайзер. Грешките от несъвършенствата на човешкото око се намаляват зара-

ди техническите средства, които се използват при дигитализиране (лупи, камери и др.) до 0.04 – 0.15 mm. Към 

тази грешка се добавя и точността на дигитайзера (0.08-0.15 mm), следователно сумарната грешка при дигита-

лизиране е от 0.09 до 0.22 мм. Обикновено тя в най-голяма степен зависи от качеството на използваната техни-

ка. 

 Сканиране и векторизиране върху екрана на компютъра. В този случай грешките са най-малки. 

Съвременните високо точни скенери имат точност на позициониране под 0.1 mm, а грешките на оператора ста-

ват пренебрежимо малки (под 0.05 мм), тъй като на екрана на компютъра изображението се увеличава значи-

телно. Грешките от сканирането имат предимно систематичен характер - деформациите, които внася сканира-

щото устройство са еднакви при всяко сканиране. Това позволява те да бъдат определени и полученото изобра-

жение да се коригира. По този начин може да се повиши точността на набирането на данни.  

Вторият значителен фактор при набиране на данни от съществуващи карти е точността на изходните 

данни. За целта се използват издателските оригинали на съществуващите карти, които са върху недеформируе-

ма материя, а не хартиени копия на същите. Оригиналът трябва да бъде в два пъти по-едър мащаб от мащаба  на 

създаваната карта. Той се умалява два пъти и по този начин всички грешки данните в него се намаляват. Следо-

вателно, грешките в източника на данни не следва да надвишават 0.1 до 0.15 мм. 

2.1.3 Грешки при картосъставянето и оформянето на картите 
 Грешки в процеса на съставяне и оформяне на картите се получават само при ръчните методи на рабо-

та. При автоматизираното съставяне на карти се работи върху екрана на компютъра. Грешки се получават само 

заради отместване на обекти (за да не се  припокриват знаците им) или в процеса на картографска генерализа-

ция (преувеличаване на извивки на контурите, оглеждане на контури и т.н.). В процеса на ръчно изработване на 

топографски карти грешки се получават при всяко пречертаване (гравиране) на данните. Това става два пъти 

(при изработване на съставителските и на издателските оригинали), освен ако не се използва съставяне с еднов-

ременно гравиране на оригиналите. При всяко едно пречертаване се внася грешка от 0.1 mm до 0.2 mm в поло-

жението на обектите. 

 При съставянето на картите се допускат и грешки от фотопроцесите, от съвпадане на оригиналите на 

новото и старото съдържание, от сходките на картните лист и т.н. Тези грешки сумарно не трябва да надвиша-

ват 0.2 mm. 

При средно и дребно мащабните топографски карти влияние върху точността на измерването има и 

процесът на генерализация. При него се налага да се опростяват контури (поради невъзможност да се изобразят 

всички чупки и кривини по обектите), да се отместват обекти (заради припокриване на знаците им) и дори да се 

обозначават група от обекти с един обобщаващ знак. При това, колкото по-дребен е мащабът, толкова по-

голяма е степента на генерализацията, а от там и грешките, които се получават при измерванията по карта. В 

повечето от случаите грешките, които се получават заради генерализацията на обектите не надвишават графич-

ната точност на картата (0.2 mm).  

При дребно мащабните карти  грешката от кривината на земята има значение, особено при определяне 

на по-големи разстояния. Но тези карти не са предназначени за измервания с висока точност, затова няма да се 

спираме на този вид грешки.  

2.1.4 Грешки при печата на картите  
Грешките, които внасят деформациите на печатните форми и самия процес на печатане са пренебре-

жимо малки. Затова при едноцветните карти не трябва да се вземат предвид деформациите от печата на картите 

при определяне на тяхната точност. 

Когато картите се отпечатват в различни цветове, за всеки цвята се създава 

отделна печатна форма. Формите се поставят на отделни секции на офсетовите 

печатни машини. Съвременните машини имат устройства за електронно напасване 

на отделните секции, така, че да няма разминаване между отделните цветове. В 

тези случаи грешките са пренебрежимо малки. Но при повечето от съществуващите 

топографски карти напасването на цветовете е извършвано "на око" и затова при 

тях има по-голямо или по-малко разминаване между цветовете. По-често то не 

надвишава графичната точност (0.2 mm), но при някои карти е над 1 mm. 

Преди да се започне измерване по карта, тя трябва да се провери за качеството при на-

пасване на цветовете. Това може да стане по пресичането на пътищата и реките, по съвпадение-

то на най-заострената част на хоризонталите с руслото на реките и по други белези. На фиг. 28.4 
 

Фиг. 28.5 

 
Фиг. 28.4 
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и фиг. 28.5 са показани несъвпадения в цветовете на редовни ДТК в М 1 : 200 000. Грешки от такъв порядък 

могат напълно да компрометират измерванията по картите. 

2.2 Грешки от деформация на носителя 
Обикновено топографските карти се отпечатват на висококачествена хартия. Тя е устойчива на атмос-

ферни влияния, бавно се износва и слабо се деформира. Въпреки това, хартията се разтяга и свива неравномер-

но, като по този начин измерванията по нея се огрешават. Големината на грешката зависи от:  

 Вида на хартията – някои ЕТК често са отпечатани на обикновена хартия и при тях деформациите 

могат да достигнат 1 - 2 mm. Срещат се и картни листа, при които размерите на рамките се различават от теоре-

тичните (50 х 50 cm на ЕТК) с 5 до 7 mm. 

 Начина на съхранение – когато картите се съхраняват при равномерна температура (около 18-20°С) 

и влажност на въздуха (около 65%) наредени хоризонтално една върху друга, те почти не се деформират. Об-

ратно, ако се прегъват, заливат с течности, навиват на руло и т.н. в тях могат да възникнат значителни дефор-

мации. Хартията за печат на карти има влажност около 7%. Установено е, че промяна на влажността на въздуха 

с 10% води до промяна във влажността на хартията с 1%, което от своя стана довежда до изменение в размерите 

на хартията приблизително 0.1%. При картен лист с размер на рамката 50 cm това означава 0.5 mm, при допус-

тимо отклонение на рамките от теоретичните стойности от 0.2 - 0.3 mm. След намокряне и изсушаване хартията 

се деформира около 0.4 – 0.5 %, което на практика прави картния лист негоден за прецизни измервания. 

 Времето изминало от печата на картата - колкото по-скоро са отпечатани картите, толкова по-

малко време те са изложени на неблагоприятни влияния и деформациите в тях са по-малки. По-старите карти 

обикновено не са съхранявани при постоянна температура и влажност, поради което многократно са се свивали 

и разширявали. От това са възникнали множество деформации, които имат случаен характер. 

 Района, в който се измерва – около върховете на картните листа  деформациите са по-големи, от-

колкото в средата на листа. 

 Разстоянието между обектите – обикновено колкото измерваното разстояние е по-голямо, толкова 

по-голяма е грешката вследствие на деформацията на хартията. Поради неравномерния характер на деформа-

циите, това не винаги е изпълнено. Понякога в малък район има много големи деформации, а при измерване на 

големи дължини свиването и разтягането на хартията в отделните участъци взаимно се компенсират.  

Преди да започне измерването е добре да се направят няколко контролни измервания на дължини, чии-

то стойности се знаят предварително, например дължините на рамките или диагоналите на картните листа; 

разстоянията между координатните кръстове и линии. По този начин може да се определи колко е деформирана 

хартията на картата и да се прецени максималната точност, с която може да се измерва по нея. 

Влиянието на деформациите може частично да се премахне, когато измерванията се извършват в циф-

рова среда. Тогава извлечените от картата данни могат да се трансформират по координатните кръстове и ли-

нии. Всички данни се трансформират така, че измерените по картата координати на кръстовете да съвпаднат с 

теоретичните им стойности.  

2.3 Грешки в процеса на измерване по карта 
Тук няма да разглеждаме грубите грешки, които се допускат при измервания, като некоректно отчитане 

или записване на измерените величини. Ще приемем, че измерването се извършва внимателно и прилежно и че 

измерителните инструменти се използват коректно. 

При измерване по карта в цифрова среда не се допускат грешки. Повечето графични програми имат 

функции за прилепване на курсора към посочвания обект. Всички измервания се извършват чрез изчисляване 

на търсените величини по координатите на обектите, съхранени в базата данни. Затова при измерване в цифро-

ва среда се приема че самите измервания не са натоварени с грешки. Разбира се, грешките допуснати при съз-

даване на картата и при нейното оцифряване се запазват и при работа на компютър. 

При ръчно измерване върху карта имат влияние три фактора: 

2.3.1 Грешки от физическите възможности на човешкото око 
Приема се, че човек може да отчита до пет до десет пъти по-точно от най-малкото деление на скалата 

на измерителния инструмент, с който работи. Линийките за измерване на разстояния  са разграфени в с точност 

до 1 мм, следователно, по тях може да се отчита с точност до 0.1 до 0.2 мм. Много опитни и квалифицирани 

хора могат да извършват отчитане с точност от 0.08 до 0.1 мм, а начинаещите допускат грешки от порядъка на 

0.25 до 0.3 мм. Средната стойност на грешката, с която обикновено се отчитат измерените дължини по картата е 

около 0.15 мм. Транспортирите са разграфени през 1°, следователно, точността на отчитане е около 12'' – 15''.  

2.3.2 Грешки от позициониране на инструмента върху знаците на обектите 
Точността на измерванията по карта зависи и от знаците, чрез които са изобразени обектите, защото 

измерителният инструмент трябва да се позиционира върху тях. Не всички знаци показват с еднаква точност 

местоположението на обекта върху картата.  
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Например, на фиг. 28.6а са представени немащабни знаци, 

върху които може да се позиционира с много висока точност. Те 

имат точно установено място на центриране – точка, малко кръгче 

или място на пресичане на конструктивни елементи. Обикновено с 

такива знаци се обозначават обекти, които имат значение за ори-

ентир.  При измерване към знаците, представени на фиг. 28.6б 

трябва визуално да се определи местоположението обекта по цен-

търа на фигурата, средата на основата на знака и т.н. В тези случаи 

се намалява точността на позициониране на измерителния инст-

румент. А при знаците на фиг. 28.6в точното положение на гео-

метричния център на обекта се определя много трудно и измерва-

нията към такива обекти са по-неточни. 

Знаците на линейните и на площните обекти също позволяват различна точност на измерванията към 

съответните обекти. Обикновено се мерят характерни чупки по контурите или местата на пресичане на линии-

те. В зависимост от дебелината и структурата 

на линейните знаци измерванията могат да се 

проведат с различна точност. Например, при 

пресичане на две тънки линии може точно да 

се определи мястото на позициониране на инс-

трумента (фиг. 28.7а). Когато линиите са по-

дебели и особено, ако се пресичат под малък 

ъгъл (фиг. 28.7б), пресечната им точка се опре-

деля по-трудно. А когато се пресичат двойни 

линии (фиг. 28.7в) определянето на мястото, 

където трябва да се позиционира инструментът 

е много трудно. 

2.3.3 Грешки от измерителните инструменти 
Обикновено се използват прости приспособления като линийки, пергели, транспортири или механични 

устройства като планиметри и кривомери. Всички тези инструменти имат определена точност, с която може да 

се мери с тях.  

 Линии и транспортири  
В практиката най-често се използват пластмасови линийки, които не са предназначени за точни измер-

вания. Грешката при тях обикновено е около 0.05 до 0.1 mm на всеки измерен сантиметър от дължината. Затова 

се препоръчва за високоточни измервания да се използват специално награфени метални или стъклени линий-

ки, при които грешката е под 0.02 mm/cm. При транспортирите грешката зависи от диаметъра на кръга. Най-

често използваните транспортири са с диаметър 10 см (ученически транспортири от пластмаса). Те са награфе-

ни в градуси, а стойността на едно деление е 1°. Грешката на такива транспортири е около 1/10 от градуса. За 

по-точни измервания се използват транспортири с диаметър 25 cm, които са награфени в гради, през 0.5g. Тях-

ната точност е около 5 сантиграда. 

 Планиметри 

 Квадратен планиметър. Представлява квадратна палетка изчертана върху проз-

рачна материя. Поставя се върху измерваната площ и се изброяват квадратчетата, които по-

падат изцяло в нея, както и онези, чиято по-голяма част е в измерваната площ. Точността на 

метода е малка, защото изисква да се преценява 'на око' дали дадено квадратче да се отчита 

или не. Обикновено се допускат от 2% до 5% грешки в измерените площи. Колкото размерът 

на квадратчетата е по-малък и колкото фигурата има по-прост контур, толкова е по-точно 

определянето на площите.  

 Нишков планиметър. При него се изчертава палетка от успоредни линии, изчер-

тани върху прозрачна материя. Чрез измерване на дължината на нишките, които попадат в 

измерваната площ и умножаване на сумата от дължините по разстоянието между нишките се 

получава търсената стойност на площта на фигурата. Грешката е около 1% - 2% от измерва-

ната площ. Методът е по-точен от квадратния планиметър, защото не изисква преценка, а се 

извършват измервания. Точността на определянето на площта зависи от разстоянието между 

нишките. При много малко разстояние се налага да се извършат много измервания на дъл-

жини, при всяко от които се допуска грешка. Ако нишките са на значително разстояние една 

 
а) мн.точно   б) точно   в) неточно 

Фиг. 28.6 Точност на  позиционира-не в 
центъра на немащабен обект 

 
            а)                          б)                           в) 

Фиг. 28. 7 
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от друга, то ще бъдат изпуснати някои извивки на контура, което ще намали точността на 

измерването на площта. 

 Полярен планиметър. Грешката при определяне на площ (mp) с полярен плани-

метър се изчислява по формулата: 

P002.0mP  , 

където Р е измерената площ на фигурата.  

 При работа с полярен планиметър се извършват две обхождания. Допустимата разлика в отчетите меж-

ду тях се изчислява по формулата: 

)P0003.0PM004.0(mP   [m2], 

където М е мащабното число на картата. 

Ако разликата е по-голяма от изчислената по горната формула, измерването се повтаря. Ако е по-

малка, двете измерени стойности се осредняват, за да се получи търсената площ. От множество измервания е 

определено, че точността на полярния планиметър е около 0.2% от определяната площ. 

 Кривомер 

Инструменталните грешки при измерване на дължини на криви линии чрез кривомер 

се дължат главно на два фактора: 

от приплъзване на колелото при движение на кривомера; 

от неточност в показанията на прибора – въртящото се колело и зъбното колело са 

фабрично калибрирани, но поради износване може да се получи отклонение в измерваните 

дължини. 

Точността на кривомера обикновено е в границите от 0.1% до 0.3% от измерваното 

разстояние. Като се има предвид, че при водене на кривомера по измерваната линия се до-

пускат грешки над 1%, то може да се приеме, че кривомерът предоставя достатъчно висока 

точност за измерване на криви линии. Инструменталната му грешка може да се определи, 

като се измери чрез него едно предварително известно разстояние с дължина около 10 cm. 

При установяване на грешки по-големи от 0.3%, получените при всяко последващо измерва-

не дължини могат да се коригират пропорционално на установената грешка. 

3. Точност на измерванията върху топографските карти 
 Както стана ясно по-горе, измерванията върху топографски карти са натоварени с 

множество грешки от различни източници. Най-точно сумарната стойност на тези грешки 

може да се определи, като резултатите от измерванията върху карта се сравнят с по-точни 

данни (измерени на местността или определени от по-едромащабна карта). Но това не винаги 

е възможно, затова често се налага аналитично да се определи сумарното влияние на всички 

фактори върху резултатите от измерванията по топографските карти. 

 В таблица 28.2 са показани някои ориентировъчни данни за точността, с която могат 

да се получават данни при измервания в различните мащаби. 

 

 
2000 5000 10000 25000 50000 100000 200000 500000 

 Разстояния [m] 1.2-2 3-5 6-10 до 25 30-50 70-100 150-200 до 350 

 Координати [m] 0.8 2 4 12.5-20** 25-40** 50-80** - - 

 Превишения [m] 0.67* 1.1* 1.35* 2.5-3 3-8 до 10 25 40 

Табл. 28.2 Сумарни грешки при някои измервания по т.к. в различни мащаби 

Означения в табл. 28.2:  
* Изчислено при наклон от 5°. Грешката се увеличава в гористи райони от 1.5 до 3 пъти в 

зависимост от наклона. 
** По-голямата стойност се отнася за планински и пустинни райони. 

m= 
Определяне на: 
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