
ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ТОПОГРАФСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ КАРТА 

  

         1. СИСТЕМА НА УСЛОВНИТЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ТОПОГРАФСКИТЕ 

КАРТИ  

         Условните обозначения на топографските карти представляват единна система, 

която се състои от условни знаци, тяхното оцветяване, пояснителни надписи и цифрови 

обозначения.  

          Основа на системата са условните знаци и тяхното оцветяване, а пояснителните 

надписи и цифровите обозначения иматспомагателно значение и допълват условните 

знаци с конкретни данни за индивидуалните особености на изобразяваните обекти.  

          При определянето на условните знаци са спазени следните принципи:  

          - за всяка еднородна група обекти е установен общ условен знак;  

          - по външен вид и цвят условните знаци напомнят външния вид или някои други 

характерни признаци на изобразяваните обекти;  

          - всеки условен знак, определен за даден обект, се различава от другите по форма, 

цвят и размери;  

          - ако дадена група еднородни обекти има няколко типови разновидности, за 

тяхното изобразяване този условен знак частично се видоизменя с включване на 

допълнителни елементи в контурите или оцветяването.  

  

          2. ВИДОВЕ УСЛОВНИ ЗНАЦИ  

          Според предназначението и геометричните си свойства условните знаци на 

местните предмети се подразделят на следните три вида: мащабни, немащабни и 

пояснителни.  

          МАЩАБНИТЕ УСЛОВНИ ЗНАЦИ се използуват за изобразяване на такива 

местни предмети, които могат да се изразят в мащаба на картата, т.е. размерите на 

които (дължина, ширина и площ) могат да се измерят по картата (населени места, гори, 

лозя, езера, блата и др.).  

          Мащабните условни знаци се състоят от контури, които определят границите на 

площта на изобразявания предмет, и запълващи условни знаци.  

          Контурите на предмета се изобразяват на картата точно по мащаба, като се 

запазва пълно подобие с действителните му очертания на местността. Контурната 

линия на растителната и почвената покривка, ако не съвпада с други линейни предмети 

(път, река и др.), се изобразява с пунктирна линия, а ако съвпада, условният знак на 

линейния предмет е граница на площта. Площта вътре в контурите се запълва с 



установените за местния предмет еднообразни знаци. Освен това площта на някои 

местни предмети се запълва със съответен цвят. Запълващите условни знаци, нанесени 

вътре в контурите, не показват нито местоположението на отделните предмети в 

площта, нито тяхното количество (например дърветата в овощните градини).  

          НЕМАЩАБНИ УСЛОВНИ ЗНАЦИ са знаците, с които се изобразяват малките 

по размери предмети, които не могат да се изразят в мащаба на картата - отделни 

ориентировъчни дървета, постройки, кладенци, пътища и др. Тези обекти, ако се 

изобразяват мащабно на картата, биха представлявали точка или пък съвсем тънка, едва 

забележима линия.  

         Например, ако на карта 1:100 000 трябва да се изобрази мащабно кладенец с 

диаметър 1-2 м, ще се получи точка с диаметър 0,01 - 0,02 мм, а шосе с ширина 6 - 8 м 

- 0,06 - 0,08 мм.  

Тези малки по размери обекти обаче имат важно значение. Затова те се нанасят на 

картата с условни знаци, които по площ са значително по- големи от площите на самите 

предмети на местността. Точното местоположение на местните предмети, изобразени 

на картата с немащабни условни знаци, е определена с главна точка или линия от тези 

условни знаци. Тази главна точка се намира: 

          - за знаците с правилна геометрична форма (кръг, квадрат, правоъгълник, звезда и 

др.) - в геометричния център на знака; 

 - за знаците с форма на фигура с широка основа (знаците на заводски комин, паметник 

и т.н.) - в средата на основата за знака; 

          - за знаците с прав ъгъл на основата (знаците на ориентировъчно дърво, отделен 

кръст и пр.) - на върха на правия ъгъл; 

          - за знаците, представляващи съчетание от няколко фигури (знаците на заводите с 

комин, параклис, радиомачти и пр.) - в геометричния център на долната фигура; 

          - за знаците на линейните предмети (знаците на шосетата, ж.п. линии и пр.) на 

геометричната ос на знака. 

          Тези главни точки трябва да се използуват при точни измервания на разстояния 

между обектите и при определяне на техните координати по карта. 

         Малките по размери местни предмети като кладенци, ориентировъчни дървета, 

пътища и др. се изобразяват на всички карти с немащабни условни знаци. По-големите 

обекти (населени места, реки и др.) се изобразяват в зависимост от мащабана картите с 

мащабни или немащабни условни знаци. Например населените места се изобразяват 

на картите в едър мащаб с мащабни условни знаци много подробно. С намаляване на 

мащаба на картите същите населени места се изобразуват с по- малко подробности, 

по- обобщено, на картите с дребни мащаби те могат да бъдат показани само с кръгче 

или с други малки фигури, т.е. немещабни условни знаци. 



          Немащабните условни знаци не определят размерите на предметите или площта, 

която заемат, поради което не бива да се измерват по картата (например ширината на 

мост). 

          ПОЯСНИТЕЛНИ УСЛОВНИ ЗНАЦИ.  

         Това са знаците, които поясняват и дават допълнителна характеристика на 

мащабните и немащабните условни знаци. Например знаците на широколистно или 

иглолистно дърво поясняват вида на гората, а стрелката на реките - посоката на 

течението и т.н. 

  

          3. ПОЯСНИТЕЛНИ НАДПИСИ НА КАРТИТЕ 

  

          Освен условните знаци на картите се дават пълни и съкратени надписи и цифрови 

характеристики на някои обекти. Пълно се изписват собствените наименования на 

населените места, реките, планините и т.н. 

          СЪКРАТЕНИТЕ ПОЯСНИТЕЛНИ надписи, придружаващи условните знаци, са 

стандартни, както и самите условни знаци за всички топографски карти. Те дават 

допълнителна характеристика на изобразените на картата обекти. Например маш.- 

машиностроителен завод, кам. - каменна кариера, уч.- училище и т.н. 

          ЦИФРОВИТЕ ПОЯСНИТЕЛНИ НАДПИСИ служат за предаване на 

допълнителна числова характеристика, определяща някои физически свойства и 

метрически данни на обекта. Например: броя на къщите на селата, височината на 

характерни релефни форми и пр. 

  

          4. ОЦВЕТЯВАНЕ НА КАРТАТА 

  

          За по-голяма прегледност картите се отпечатват в няколко цвята. Използуването 

на цветовете позволява да се раздели съдържанието на картата на отделни съставни 

елементи, всеки от които се отпечатва с отделен цвят. При издаването на 

топографските карти се използуват стандартни цветове, които повече или по-малко 

съответствуват на естествения цвят на изобразяваните обекти: 

•      площите, заети с гори, храсти, овощни градини и др., се оцветяват със ЗЕЛЕН 

ЦВЯТ; 

•      изображенията на моретата, езерата, язовирите, реките, каналите и др. водни обекти, 

а така също и пояснителните знаци и надписи към тях - със СИН ЦВЯТ; 



•      релефът, хоризонталите, повечето от естествените му елементи (скали, оврази, 

сипеи, речни брегове, пясъци и др.) и пояснителните надписи към тях - с КАФЯВ 

ЦВЯТ; 

•     постройките, железопътните линии, телефонните линии, електропроводите, голяма 

част от изкуствените елементи на релефа (изкопи, насипи и т.н.), както и 

пояснителните елементи и надписи на редица обекти - с ЧЕРЕН ЦВЯТ. 

 


