ПОЯСНЕНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА И ИЗЧЕРТАВАНЕТО НА
УСЛОВНИТЕ ЗНАЦИ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С условни знаци и шрифтови обозначения, посочени в настоящия
сборник се изобразяват и надписват обектите за снимане, съставляващи
съдържание на едромащабните топографски карти в мащаб 1:10 000, 1:5000
и 1:2000.
2. В едромащабните топографски карти се изобразяват всички
местни предмети и релефът на местността в съответствие с
действителността, пределната графическа точност и възприетите норми за
оптимално натоварване на картното съдържание.
3. Условните знаци са подредени по видове местни предмети в
отделни групи и табла, както са посочени в съдържанието.
Знаците са подредени в три колонки по отделно за мащаб 1:10 000,
1:5000 и 1:2000. Общите условни знаци, които важат за два или три мащаба
са поставени в средата на колонките без ограничителни линии.
4. В колонката “Наименование на предмета” на всички табла на
условните знаци цифрите, поставени в скоби след текста, определящ
наименованието на предмета, означават номера на точките от поясненията
към условните знаци.
В настоящия текст (пояснения) към условните знаци цифрите,
поставени в скоби, означават номерата на условните знаци.
5. При ползване на условните знаци важи следното правило: всички
предмети, чиито размери позволяват ясно ситуационно изобразяване в
мащаба на картата, се изчертават по действителните им размери, форма и
местоположение. Това се прави и тогава, когато има установени за тях
условни знаци, но в този случай знакът се изчертава вътре в контура, ако
самият чертеж или пояснителният му надпис не изразяват изобразявания
предмет.
II. РАЗМЕРИ НА УСЛОВНИТЕ ЗНАЦИ
6. Размерите на условните знаци са дадени с големината на
Изображенията им, като по-важните са надписани с цифри в мм. Дебелините
на не надписаните линии са 0,16 mm. Разстоянието между отделните
условни знаци,, в съответствие с пределната графическа точност, не може да
бъде по-малко от 0,2 mm. В случай, че изчертаването в предписаните

размери става невъзможно, то по-маловажните знаци (нямащи геодезическо или
ориентировъчно значение) могат да бъдат малко изместени, изпуснати или пък в
изключителни случаи могат да бъдат изобразени с по-малки размери. Намаляването не
трябва да бъде по-голямо от една трета от нормалните размери.
Знаците от раздела “Растителна и почвена покривка” (от № 181 до № 210 вкл.) се
поставят в границите на съответните комплекси по групи, както е показано в условните
знаци. Отделните групи за съответната култура се поставят в площта на комплекса на
разстояние през 4–8 cm, Разстоянията между площните знаци в дадената група могат за
малки комплекси да се намалят на половина, като при нужда може да се намали и броят
им, ако няма достатъчно място за изчертаване на цялата група.
7. В някои случаи за един и същи местен предмет са дадени два условни знака:
а) за предмети с малки размери, чиито контури не могат да се изобразят
мащабно на картата;
б) за предмети с мащабно изобразени контури.
Условните знаци за един и същи местен предмет, означени с цифри 1 и 2 или в
подзаглавие с тире пред текста, означават разновидност на местния предмет.
III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УСЛОВНИТЕ ЗНАЦИ
8. Местоположението на предметите, изобразени с условни знаци върху картата,
се определя както следва:
а) за знаците, които имат правилна геометрична форма (например: кръг, квадрат,
триъгълник), от техния геометричен център;
б) за знаците с перспективно изображение на предметите:
- от ъгъла, образуван от вертикалната и хоризонтална линия на знака (например:
кръст (23), ориентировъчно дърво (191), бензинова станция (51) и др.);
- от средата на основата им (например: колиба (27), паметник (24), фабричен
комин (35) и др.);
- от геометричния център на най-долната фигура на знака (например: параклис
(19), постройки от типа на кули (18), пещи за вар (50), трансформатор (59) и др.).
9. Посочените по-горе знаци и знаците на растителната и почвена покривка и др.
при изчертаването им трябва да бъдат ориентирани на север. Изключенията са дадени в
поясненията към отделните групи знаци.
Перспективните условни знаци, при липсата на място за ориентирано на север
изчертаване, могат да се завъртят около точката, уточняваща местоположението.на
предмета на изток или на запад, докато стане възможно изчертаването им.
10. Условните знаци за местни предмети, които попадат близо до рамките на
картния лист, се изчертават както следва:
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а) ако геометричният център или основата на знака се намира вътре
в картния лист, условният знак се изчертава изцяло; когато геометричният
център на знака покрива върха на картния лист, се нанасят само трайно
стабилизираните точки от опорната и снимачната основа, с условен знак и в
четирите картни листа;
б) при точно съвпадане на центъра или основата на знака с рамката
на листа, знакът се изчертава напълно и на двата листа, като рамката не се
прекъсва. Изключение се прави само за перспективните условни знаци, като:
отделни дървета (191), кръст (23) и др., които попадат на северната или
южната рамка на листа. В такива случаи те се изчертават само на северния
картен лист.
IV. ЦВЕТОВЕ НА УСЛОВНИТЕ ЗНАЦИ
11. За цветове на условните знаци се използуват тези, които са
показани в таблата. Допуска се изчертаването на топографските оригинали
да се извърши само с черен цвят, а така също при картографското
оформяване на топографските оригинали те да бъдат изчертавани и
оформяни с молив, което се посочва в техническото задание, одобрено от
ГУГКК.
12. Отпечатването на Едро мащабната топографска карта в мащаби
1:10 000 и 1:5000 се извършва в три цвята, в съответствие с настоящите
условни знаци, а именно: ситуацията –в черен, релефът – в кафяв и
хидрографията – в зелен цвят.
13. При бързи и специални нужди отпечатването на картата може да
се извърши и в един цвят или в други цветни оформявания, но винаги по
допълнителни указания на МСА – Главно управление по геодезия,
картография и кадастър.
V. ОПОРНА И СНИМАЧНА ОСНОВА
14. На топографските карти в мащаб 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 се
нанасят всички точки от опорната и трайно стабилизираните точки от
снимачната основа, като при изчертаването на условните знаци се спазват
размерите им. С оглед да се осигури правилно оразмеряване и изчертаване
на условния знак, може да се измести или изпусне образът на други местни
предмети.

Съблюдава се центърът на условните знаци на точките от опорната и снимачна
основа върху оригиналите да остане бод, който не следва да се тушира.
15. В районите на населените места нивелачните репери от IV клас се
генерализират, като се оставя по един репер на 8–10 квартала.
16. На точките от опорната основа и на трайно стабилизираните точки от
снимачната основа се надписва в ляво от знака номерът, а в дясно – надморската
височина.
На нивелачните репери номерът не се надписва.
17. Когато точките имат орографско наименование, същото се поставя над
условния знак на точките.
18. Нетрайно стабилизираните точки от снимачната основа (полигонови, опорни,
графически засечки и височинни точки) се нанасят по изключение и при необходимост,
като се надписва само надморската им височина.
19. Надморските височини на точките от опорната и снимачна основа се
надписват с точност до см, когато са получени чрез геометрична нивелация и с точност до
дециметър – чрез тригонометрична.
20. На триангулачни точки, стабилизирани на постройки и недостъпни места,
надморската височина не се надписва.
Не се надписват надморските височини на точките, разположени в гъста
ситуация, особено в застроени терени.
VI. НАСЕЛЕНИ МЕСТА
21. В едромащабните топографски карти се нанасят всички постройки и
съоръжения, изградени в населените места и вън от тях.
22. Постройките се подразделят на масивни и паянтови (14 и 15).
23. Масивни постройки са онези, на които основата, носещата конструкция и
стените са изградени от камък, стоманобетон, бетон, тухли и други подобни материали.
24. Паянтови постройки са всички, на които носещата конструкция е дървена,
стените са изградени от дървен скелет с пълнеж от тухли, кирпич, плет и други, измазани
с кал или варов разтвор.
При съмнение за материала, от който са изградени, същите се класифицират като
паянтови.
25. Когато няколко постройки от еднакъв тип са съединени в едно цяло, макар и с
различни височини и етажност, те се изобразяват по външните контури, без да се показват
вътрешните разграничителни линии.
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26. Изображенията на обществените сгради с по-особено значение,
като: ОбНС, училище, културен дом, болница и др. при наличие на
възможност се допълват с пояснителен надпис.
27. В населените места се заснемат и изобразяват:
- за карта в М 1:2000 всички масивни и паянтови жилищни и
обществени постройки, включително и тези със стопанско значение;
- за карта в М 1:10 000 и 1:5000 всички масивни и паянтови
жилищни и обществени постройки, а тези със стопанско значение, само ако
са с площ над 40 m2.
Изключение oт тези норми са постройките, имащи специално
предназначение, като трансформатори, водонапорни кули и др., които се
заснемат и изобразяват независимо от големината им.
28. В незастроени терени всички самостоятелни единични
постройки, не влизащи в махали или групи от сгради, се заснемат и
изобразяват независимо от тяхната големина и предназначение. На
обитаемите се изяснява предназначението им със съкратен пояснителен
надпис, например: “ж.п. кантон”, “почивен дом”, “кошара” и др.
29. Строителните граници на населените места се определят,
съгласно чл. 105 от Правилника за приложение на ЗТСУ, от общия
градоустройствен план и се уточняват със застроителен и регулационен
план, а за населени места без градоустройствен и регулационен план, от
околовръстен полигон.
30. На населени места с общ градоустройствен и регулационен план
или само с регулационен план, върху картните оригинали се нанасят
границите определени от регулационния плац, изчертани с условен знак
(174). Тези граници се нанасят по външните фасади на крайните улици или
по външните дворищно-регулационни линии на крайните парцели, когато
няма крайни улици.
Когато населеното място няма регулационен план, нанася се
околовръстния полигон, със същия условен знак.
31. В кварталите на населените места освен постройките се заснемат
и изобразяват още:
– в М 1:2000 – външните фасади на отделните квартали и границите
на отделните дворове, като оградите се изобразяват съобразно вида им; в
случаите, когато същите не са материализирани с огради, се изчертават с
плътна непрекъсната линия;

– в мащаб 1:5000 и 1:10 000 – външните фасади на отделните квартали. Когато
тези фасади са материализирани с огради, изчертаването им се извършва съобразно вида
на оградата, при условие, че дължината на последната е над 1 cm в мащаба на картата.
Нематериализираните с огради фасади на квартали и когато дължината на
материализираните е под 1 cm в мащаба на картата, се изчертават с плътна непрекъсната
линия.
32. При мащаб 1:5000 и 1:10 000 в кварталите на населените места не се
изобразяват:
а) границите и оградите между отделните дворове в кварталите;
б) бордюри и декоративни дървета по тротоарите;
в) трайните насаждения и културни видове в отделните дворове, когато са с площ
по-малка от 25 mm2; залесеността в дворовете се показва по преценка – само похарактерни дървета.
г) наименования на улици и площади не се надписват.
33. Наименованията на населените места се надписват в картния оригинал в
зависимост от тяхната големина и административна категория с възприетите шрифтове.
34. Постройки с изградени основи и започнат строеж на първия етаж се означават
като постройки в строеж (16).
Постройките в напреднал строеж – с изграден корпус и покрив се изобразяват
като действително построени.
35. С условен знак за разрушена сграда – развалина (17) се изобразяват тези с
ориентировъчно значение и обявените за паметници на културата археологически
находки и се придружават с наименованието им: “Асенова крепост”, “Римска стена” и
др.
Малки разрушени постройки, нямащи значение на ориентир, не се изобразяват.
36. Постройките с религиозно предназначение, за които няма условен знак, се
придружават с пояснителен надпис и при възможност се надписва наименованието им.
Когато същите са преустроени за други цели, се изобразяват като обикновени постройки
съобразно вида им.
37. Кръстът, означаващ църква (19), се изобразява винаги на най-високото място в
контура на сградата, като се съблюдава линиите му да бъдат успоредни на рамките на
картния лист.
38. При джамиите (20) знакът на полумесеца се изчертава така, че най-високата
точка на сградата да попадне по средата на вътрешния полукръг на знака.
39. Ако най-високите точки на сградите с религиозно предназначение са и
триангулачни точки, знакът на триъгълника има предимство.
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40. Църквите, параклисите и джамиите се придружават с
наименованията им, ако те са популярни сред местното население и има
възможност да се надпишат.
41. Всички християнски и иноверски гробища се изобразяват на
картите с условен знак (21). Гробищата, които не са оградени с материална
ограда, се оконтуряват винаги с непрекъсната линия. Пръснати дървета в
района на гробището се отразяват с условен знак (192), поставен между
кръстчетата.
42. Паметник, скулптурна фигура, братска могила и лобно място се
означават с условен знак (24). Същите местни предмети от национално
значение се придружават с пояснителен надпис като: “Руски паметник”,
“паметник Васил Левски” и др.
43. Бетонни колони или каменни стълбове с височина над един
метър, имащи маркировъчно или ориентировъчно значение за някое
историческо събитие, се отразяват върху картата с условен знак (25).
44. При изобразяване на метеорологични станции (26) условният
знак се поставя в средата на комплекса, отреден за нуждите на станцията.
Ако в комплекса има сграда, знакът се поставя на мястото на най-високата й
част, ако размерите позволяват.
45. Колиби и кошари с основи от камък, тухли или кирпич се
заснемат, само ако са вън от населените места с условен знак за паянтово
жилище и с пояснителен надпис “кош.” или “кол.”.
46. Оранжерийните остъклени производствени блокове се
изчертават с условен знак (29), а всички стопански и административни
постройки – според вида им по действителните им размери.
Общият комплекс на оранжериите се придружава с пояснителен
надпис, като: “оранжерия за зеленчуци”, “оранжерия за цветя” и др.
47. Парници от приземен строеж в зеленчуковите градини и при
други култури се изобразяват с условен знак (31) и то само тези, които са
построени на постоянни места. Придружават се с пояснителен надпис.
48. От пчелините (34) се изобразяват само тези, които са установени
на постоянно място и кошерите са на брой повече от 10. По-големите
пчелини се изобразяват мащабно и се придружават с пояснителен надпис
“пчел.”.

49. Спортни комплекси, стадиони, колодруми, хиподруми и други се изобразяват
в обобщени форми мащабно и се придружават с пояснителен надпис.
50. Минерални бани се изобразяват като постройки съобразно вида им. Когато
минералният извор е вътре в банята, условният му знак се поставя в знака на постройката.
При малки размери на постройката се показва само извора с пояснителен надпис “мин.”.
51. Воденици, дъскорезници, тепавици и други подобни съоръжения се
изобразяват като постройки и се придружават с пояснителен надпис “вод.”, “дъскор.”,
“теп.” и др.
52. Асфалтови и бетонни площадки се изобразяват по действителните им размери
и се придружават с пояснителен надпис – “А” или “Б”.
53. Военни укрепления, постройки и съоръжения, както и всякакви комуникации,
водещи към тях, не се изобразяват.
VII. ПРОМИШЛЕНОСТ
54. На картните оригинали в мащаб 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 се нанасят, всички
промишлени предприятия – постройки и принадлежащите към тях съоръжения, заснети
мащабно и със съответно предвидените за тях условни знаци.
Местни предмети, за които няма предвиден условен знак и трайно заемат площ,
която позволява да се отрази в мащаба, се оконтуряват и поясняват с надпис.
55. Условните знаци на всички промишлени обекти и съоръжения се нанасят на
картата, ориентирани на север с изключение на условния знак на вход на минна галерия
(38), който се поставя по посока на минната разработка.
56. Заводските и фабрични комини (35) се нанасят по ситуация с ориентиран и
центриран условен знак. Нанасят се всички комини с височина над 5 m, като височината
не се котира.
Комини с голяма по площ основа се ограждат по ситуация и в заградената площ
се поставя условният им знак.
Когато предприятието има повече комини и те са толкова близо един до друг, че
изобразяването им с условен знак е затруднено, тогава се показва най-високият от тях или
се изобразяват по-характерните.
57. Проучвателни шахти и шурфове се изобразяват с условен знак (39), поставен в
центъра на тяхната хоризонтална проекция. В случай, когато над шахтите има постройки,
условният знак се поставя в контура на постройката.
58. Табани, заемащи площ по-малка от 0,5 cm2 върху съответната карта се
изобразяват с условен знак (41), а всички останали с по-голяма площ се заснемат по
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ситуация, котират се и се изчертават само с удебелени хоризонтали.
Заемащите голяма площ се поясняват с надпис “табан”.

53) по действителните им размери, като изчертаването на условния знак се ориентира по
протежението на релсовите пътища.

59. Нефтените кладенци без и с кула се нанасят на картните
оригинали на действителните им места. Ако са много на брой и гъсто
разположени, се прави подбор, като първо се нанасят най-крупните и тези в
експлоатация.

67. Със знака на естакада (54) се означават, в картите в М 1:5000 и 1:2000 всички
съоръжения от типа естакади, на които се извършва натоварване и разтоварване на
изкопания материал от минни галерии, открити разработки или при направа на големи
насипи. По тях може да бъде построена и линия за вагонетки.

60. Цистерни и газови резервоари (44) – нанасят се само големите
цистерни за обществени и промишлени нужди. При течни горива
запълнената част на знака е отдолу, а при газ – отгоре.

68. Бетонирани или облицовани канали на или без подпори, за пренасяне на хвост
в хвостохранилище се изобразяват с условен знак (134), като се поставя пояснителен
надпис “хвост”.

61. Геоложки канавки или ровове (45) с дължина 1,5 cm по картата, с
широчина до 5 m за М 1:10 000 и до 3 m за мащаб 1:5000 се изобразяват с
една линия, а в М 1:2000 – във всички случаи по действителната им
широчина с две линии. Геоложките канавки се поясняват с надпис “геол.”,
поставен успоредно на дължината им. Когато ровът не е направен за
геоложки нужди, се поставя пояснителен надпис “окоп”.

69. Линията на нивото на хвоста в хвостохранилищата се заснема. и отразява в
картите като бреговата линия на язовири и езера, изчертана с черен туш. Вътре или до
хвостохранилището се поставя пояснителен надпис “хвостохранилище”.

62. С условен знак (46) за открити солни разработки и пояснителен
надпис “сол.” се оконтурява цялата площ на солодобивните полета, като
отделните тирове не се нанасят.
Солни разработки за добиване на каменна сол се изобразяват като
кариери или мини, съобразно вида на разработката.
63. Големи торфени находища (47) се оконтуряват с граница (177) и
върху площта им на едно или няколко места се поставя условен знак за торф.
64. Откритите разработки и разровени места – условни знаци (48) и
(49), като: кариери за камъни, пясък, глина и др. се изобразяват с
действителните им граници, като се придружават с пояснителен надпис за
вида на изкопаемите (камък, пясък, глина и др.). На характерни места в поголемите разработки и разровени места се надписват надморски височини.
Детайлно изобразяване на неравностите при големи по площ
открити разработки се извършва само, ако това е указано в техническото
задание.
65. Бензиностанциите се изобразяват на картите в мащаб 1:10 000 и
1:5000 с условен знак (51) само, ако се намират вън или в покрайнините на
населените места.
В М 1:2000 се изобразяват всички постройки на бензиностанциите
мащабно, а условният знак се поставя на мястото на помпите.
66. В пристанищни, гарови и индустриални райони в мащаб 1:2000
се заснемат неподвижните портални, мостови и повдигателни кранове (52 и

70. Пречиствателните кули в хвостохранилищата се изобразяват с условен знак
(161) за командна или водонапорна кула. Ако кулите имат размери над 1,2 mm2 В мащаба
на картата, същите се заснемат мащабно, като се поясняват с надпис “пречиствателна
кула”.
VIII. НАДЗЕМНИ ПРОВОДИ
71. Електропроводите се нанасят съобразно материала и вида на стълбовете. На
картите в М 1:5000 и 1:2000 стълбовете по всички електропроводи се изобразяват на
действителните им места. Единични стълбове без проводници не се нанасят.
При изобразяване на П-образни ферми двата стълба на конструкцията се нанасят
на действителните им места. При по-малки разстояния между тях се осигурява интервал
0,5 mm за свободно изчертаване на линията на електропровода. Така се постъпва при
трикраки и четирикраки ферми.
На картата в М 1:10 000 се заснемат по местоположение само фермите, а
стълбовете се нанасят по условен знак.
Електропроводи, които минават през населени места, не се изобразяват.
При изобразяване на електропроводи и съобщителни линии, минаващи през
горски просеки, условният знак на просеката се запазва. Ако през просеката минават
няколко паралелни линии и мястото не е достатъчно за изобразяването им, то тогава
условният знак за просека не се изобразява.
72. Всички надземни тръбопроводи с местно значение (топлопроводи,
газопроводи, нефтопроводи, хвостопроводи и др.) се изобразяват с условен знак (60) и то
само когато са с дължина над 10 mm в мащаба на картата и се допълват с пояснителен
надпис. Строящите се тръбопроводи се показват като такива в експлоатация.
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73. Подземни проводи и съоръжения не се заснемат, но в М 1:5000 и
1:2000 се нанасят всички шахти по тях по положение.
74. Съобщителните линии, минаващи покрай пътища на разстояние
до 3 mm на картата, измерено от банкета на пътя, се изобразяват само с части
от условния знак, дълги 1–2 cm при влизане и излизане от населените места
и при рамките на картния лист. Ако линията минава на разстояние над 3 mm
в страни от пътя, изобразява се цялостно.
Съобщителните линии в населените места не се изобразяват.
IX. ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
А) Железопътни линии
75. На картните оригинали в М 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 се нанасят
всички ж.п. линии (включително и вътрешнозаводските, въжените и
зъбчатите) с техните съоръжения, така както са в действителност. Броят на
коловозите се изобразява с вертикалните чертички на условните знаци (68) и
(69).
76. При изчертаване на условния знак за ж.п. линии се съблюдава
средата на знака да съвпадне с оста на линията.
77. Стълбовете на електрифицираните ж.п. линии в мащаб 1:10 000 и
1:5000 се поставят по условен знак, а в М 1:2000 – на действителните им
места.
78. Изкопи, насипи и подпорни стени по ж.п. линии се изобразяват:
– в М 1:10 000 - когато относителната им височина е над 1,5 m;
– в М 1:5000 и 1:2000 - когато относителната им височина е над 1 m.
Дължината на късите и дългите щрихи при изчертаването на изкопи
и насипи покрай ж.п. линии е в зависимост от заложението им. В краищата
изкопът и насипът завършват в нулева точка.
При много стръмни склонове откосите се изобразяват само с къси
щрихи.
При големи заложения късите щрихи стигат най-много до 1/3 на
дългите.
79. Тунелите (76) се показват с двата изхода, като се свързват с
пунктирани линии - идейно, т.е. на картата не се показва точното
местоположение на вътрешността на тунела.

80. В района на гарите и промишлените райони се нанасят всички ж.п. линии, ако
е възможно да се осигури 0,3 mm светло поле между условните знаци на отделните
коловози. Ако това е невъзможно, броят на условните знаци за отделните линии се
намалява и то така, че да се покрива действително заетата площ в района на гарата, като
при всички случаи основната проходна ж.п. линия и външните линии се изобразяват на
действителното им място (79 до 84).
В промишлените райони с условен знак (68) се нанасят само основните ж.п.
линии, а всички останали - като в гаровите райони.
Всички сгради в района, на ж.п. гарите се нанасят като постройки.
81. Стрелките (85) в района на гарите и промишлените площадки се изобразяват
само в М 1:2000 чрез трите им главни точки: началото, пресечната точка на осите и края
на стрелката.
82. Пероните и товарните рампи (86, 87) се изобразяват с действителните им
размери и се придружават с пояснителен надпис “тов. р.” , “рампа” или “перон”.
83. Светофарите и семафорите (88) се показват само, когато са извън гаровите
райони. Други знаци от железопътната сигнализация не се показват.
84. При пресичане на ж.п. линии с пътища на едно ниво условният знак на ж.п.
линията не се прекъсва. Той се прекъсва, когато ж.п. линията минава в тунел, по мост или
под мост или под козирка.
85. Километричните стълбове по ж.п. линия (92) се показват само вън от гаровите
райони.
86. С условен знак за теснопътна ж.п. линия (93) се изобразяват й фуникулерите,
бремсбергите и зъбчатите ж.п. линии. Нанасят се само тези, които имат постоянен
характер. Фуникулерите представляват планински ж.п. линии, по които се движат
двупосочно два вагона, свързани помежду си със стоманено въже, а бремсбергът
представлява устройство за спускане на товар с вагонетки по наклонени релсови пътища.
87. Фермите на въжените линии и лифтовете (96) се изобразяват на
действителните им места. Дървените стълбове и ферми в М 1:10 000 не се показват.
88. Условният знак за двойна трамвайна линия в мащаб 1:10 000 и 1:5000 се
изчертава по средата на двете линии, а за мащаб 1:2000 – мащабно.
Б) Пътища
89. Пътищата от всички категории, упоменати в “Списъка на републиканските
пътища на HP България” – издание на ГУП – 1979 г., се заснемат и изобразяват в
едромащабните карти, както следва:
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– в мащаб 1:10 000 и 1:5000 ограничителните линии на условния
знак изобразяват мащабно ширината на пътното платно (настилка и
банкети). Ограничителните линии на пътя не трябва да бъдат на разстояние
една от друга по-малко от 0,6 mm.
Канавки от страни на пътя не се нанасят.
– в мащаб 1:2000 се показват и канавките, ако има такива.
90. Автомагистралите са пътища от най-висша категория, които
осъществяват връзката на далечни направления и поемат основната част от
транзитното движение през страната.
Те са предназначени за скоростно автомобилно движение, имат
самостоятелни платна за двете посоки и пресичат останалите пътища на
различни нива.
Разделителните ивици между отделните платна на автомагистралата
се нанасят мащабно.
91. Останалите републикански пътища в страната се разделят на
четири класа.
Първи клас пътища представляват основния скелет на пътната
мрежа, а останалите три класа разпределят движението от по-високия към
по-ниския клас.
Всички републикански пътища са със здрава настилка – асфалт,
паваж, бетон или макадам и подлежат на редовно поддържане.
92. Пътища, минаващи през населени места, се изобразяват с
условен знак в случаите, когато улиците, с които съвпадат са най-малко три
пъти по-широки от условния знак и са без настилка. При всички останали
случаи се изобразяват като улици.
93. При допир на знака на път с улица или мост се оставя междина
0,2 mm.
94. Подобрени почвени и земеустройствени пътища (104) са
профилирани без трайна настилка пътища с ширина над 3 m. В отделни
участъци може да има изградени съоръжения – водостоци, изкопи, насипи и
др. Използуват се главно за селскостопански и горски транспорт през цялата
година.
95. Полски и горски пътища (105) са непрофилирани землени
пътища с ширина до 3 m, без настилка и се ползват за селскостопански и
горски превоз през време на сезонните полски работи и за извозване на
дървен материал.

Пътища от този тип, минаващи през мери, намиращи се около населени места, се
изобразяват само, ако имат постоянна връзка с други пътища или с улици от населеното
място.
Пътища, които се изгубват в мери, ливади, реки и др. на разстояния по-малки от 2
cm в мащаба на картата, се съединяват с най-вероятното място на връзката през обекта.
96. Профилираните пътеки (106) са специално трасирани и на места са с настилка.
Ширината им е около 2 m. Те свързват исторически, туристически и други обекти в
планински и други райони. Изобразяват се и в трите мащаба.
97. Пътеките за пешеходци и товарни животни (107) се показват само тогава,
когато са единствените пътни артерии за преминаване и пренос с товарни животни на
леки товари през трудно достъпни планински и гористи местности.
98. С условен знак за изоставен път (108) се показват стари варианти от пътища с
прекъсната връзка с новия вариант или са неизползуваеми поради разрушени съоръжения
по тях – мостове, водостоци, подпорни стени и др. Със същия условен знак се изобразяват
стръмни или стъпаловидни улици – недостъпни за минаване на превозни средства.
99. Изкопите, насипите и подпорните стени покрай пътищата се изобразяват
съгласно указанията, дадени в т. 78, а естествено вдълбаните пътища (111) се показват с
кафяви щрихи като синор или обрив.
100. Алеи в паркове и градини (114) се изобразяват, както са в действителност. В
мащаб 1:10 000 и 1:5000 алеите се изобразяват с две линии, само когато ширината им е
над 5 m.
В М 1:2000 алеите се изобразяват мащабно с пунктирана ограничителна линия.
101. Пътни табели и пътни знаци се показват само в М 1:2000.
102. Със знак за прокар (116) се показват само постоянните прокари с ограда,
която пречи на добитъка да преминава в съседни те култури. Всички други прокари с
ширина на картата над 2 mm се ограничават с граница между културните видове и се
поставя знак за пасище и условен знак за съответния път.
103. За изобразяване на дървета и храсти покрай пътища се ползват условни знаци
193 и 197.
В) Мостове, бродове и пристанища
104. Мостовете и водостоците се изобразяват на картните оригинали мащабно и с
условен знак в зависимост от тяхната големина, конструкция и строителен материал, като
се спазват следните правила:
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а) Мостове с дължина над 10 m за М 1:10 000, над 5 m за М 1:5000 и
над 2 m за М 1:2000 се изобразяват по действителни размери (118, 119 и
120), а такива с по-малка дължина се показват със съответния условен знак
(121 и 122).
Под дължина на моста се разбира разстоянието между крайните
устои, с които съоръжението е свързано с терена.
б) По отношение на широчината им мостовете се заснемат мащабно,
ако тя е над 6 m за М 1:10 000, над 3 m – за М 1:5000 и над 1 m – за М 1:2000,
но не бива да е по-малка от ширината на условния знак на минаващата
съобщителна артерия.
Мостовете с по-малка ширина се изобразяват със съответния
условен знак с широчина 0,6 mm.
в) Междинните устои на мостовете не се изобразяват в мащаби 1:10
000 и 1:5000, но в М 1:2000 се изобразяват мащабно.
г) Под водосток (125) се разбира малък мост с големина на отвора до
2 m.
Видът на конструкцията и строителният материал на водостоците не
се показват.
105. Запазените мостове и водостоци на демонтирани ж.п. линии и
по изоставени пътища се изобразяват със съответния условен знак.
106. Облицованите или необлицовани насипни съоръжения с отвор
на водосток или малък мост се изчертават по ситуация с условен знак 119.
107. Бродовете се изобразяват през реки с ширина над 3 m. При реки,
изобразени с единична линия, условният знак на пътя не се прекъсва.
108. Когато съобщителната артерия спира до пристанищно
съоръжения на брега на река, езеро или язовир и липсва брод, а
преминаването става с някакъв плавателен съд, във водната площ се поставя
надпис “пренос”.
109. Пристанищните съоръжения (127 и 128) се изобразяват
мащабно или с условен знак в зависимост от действителните им размери,
като при необходимост се допълват с пояснителен надпис.
110. Знакът за фар (маяк) – условен знак (130) и други подобни
съоръжения се заснемат и изобразяват само по нареждане на ГУГКК.

X. ХИДРОГРАФИЯ
111. На едромащабните топографски карти се заснемат и изобразяват всички
хидрографски елементи, за които има специален условен знак, а тези, за които няма, но
могат да се изобразят по мащаба на картата, се заснемат и изобразяват по обобщена
ситуация, като при нужда се поясняват с надпис.
112. Всички естествени водоизточници, като: извори (131), кладенци (154), чешми
(156), минерални извори и др. се заснемат по положение, като условният им знак се
центрира върху получената снимачна точка на обекта.
В райони с недостатъчно количество вода, където естествените извори и кладенци
са сравнително малко на брой, се заснемат всички водоизточници, а там, където са повече
на брой, се заснемат онези, които имат обществено значение, постоянен дебит и
собствени наименования с по-голяма популярност за местното население. Всички
минерални извори се придружават с пояснителен надпис “мин.”.
На извори с голям дебит, които имат местно название, се надписва надморската
височина.
Ако водата на извора има специален състав, надписва се нейната характеристика
(“желез.”, “сер.”, “сол.” и др.).
113. Ручеи, потоци и реки (132) се заснемат и изобразяват, когато дължината им е
над 2 см в мащаба на картата. За начало на тези хидрографски елементи се счита мястото,
от където започва постоянният воден отток. В случаите, когато върху терена няма видими
знаци, по които да се нанесе губещото се водно течение, то не се изобразява.
Ручеи, потоци и реки се изобразяват в зависимост от тяхната ширина и мащаба на
картата, както следва:
а) с една линия, когато ширината на водното течение е до 5 m за М 1:10 000, до 3
m – за М 1:5000 и до 1 m – за мащаб 1:2000;
б) с две линии – мащабно съобразно действителната им ширина.
Ручеи, потоци и реки с постоянно водно течение през цялата година се
изобразяват с непрекъсната линия, а пресъхващите през летния сезон се показват със
съответния условен знак (136). Със същия условен знак се изчертават участъците, където
водното течение е подземно – губи се в отделни участъци от речното корито.
114. Канали и вади (133) – заснемат се и се изобразяват всички от
хидромелиоративните системи, както и такива с други предназначения, когато тяхната
дължина е над 1 cm в мащаба на картата. Изобразяването им става с една или с две линии
в зависимост от тяхната ширина и мащаба на картата, като се спазват нормативните
изисквания, дадени за изобразяване на водното течение при ручеи, потоци и реки.
115. Бетонирани или облицовани канали или вади се изобразяват с условен знак
(134), на който изпъкналата част на дъгите се изчертава по посока на течението на водата.
Разстоянието между дъгичките е 10–20 mm.
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Със същия условен знак се изобразяват канали и вади, които са на
подпори.
116. Сухите вади (136), които поради отпадане на основното им
предназначение са изоставени, се изобразяват, когато дълбочината им е над
0,80 m, а ширината им е над 1 m.
117. Обривни, земни или скалисти брегове, коригирани укрепени
брегове и подпорни стени (137, 138 и 139), изкопи и насипи, диги и други
подобни съоръжения се изобразяват, когато височината на бреговете или
съоръженията над околния терен или нивото на водата е над 1,5 m за М 1:10
000 и над 1 m за мащаб 1:5000 и 1:2000.
118. Стръмни брегове със заложение на откоса до 1 mm в мащаба на
картата се изобразяват само с къси щрихи. Бреговата линия при Такива
случаи се измества на 0,2 mm от щрихите.
119. Брегова линия (135) е линията на пресичане повърхността на
водата в даден водоем с повърхността на сушата.
Тъй като пространственото положение на тази линия не остава
неизменно, то понятието “брегова линия” следва да се приема, че е мястото
на пресичане повърхността на сушата със средното положение на нивото на
водата, получено от многогодишни наблюдения. На практика на картата се
изобразява бреговата линия в момента на заснимането.
За изкуствените водохранилища се изобразява и най-високото ниво
на водния стоеж, като се изхожда от котата на преливника.
120. Бреговата линия на р. Дунав се изобразява с водния стоеж,
съответствуващ на средно-средното ниво на водата, получено от
многогодишни наблюдения на съответната хидрографска служба. Бреговата
линия се получава чрез интерполиране между хоризонтали с надморска
височина на точки, взети от съответни за целта таблици. По данни от тези
таблици се изобразява и линията на водния стоеж за средно-средно високи
води. Таблиците за надморските височини на съответните нива се съставят
от хидрографската служба, която извършва наблюденията.
121. Бреговата линия на морето се изчертава с надморска височина 0.3 m.
122. Водоразпределителните и други устройства (143) на канали и
реки, водомерни постове, пегели, буни, подпорни и язовирни стени, бентове
и шлюзове, пристанищни стени и вълноломи, помпени станции,
водоразпределителни и контролни шахти на водопроводи, каптажи,
водонапорни кули, сифони, аквадукти и други хидротехнически съоръжения

се заснемат и изобразяват на едромащабните топографски карти в трите мащаба.
123. За изобразяване на водоразпределителни и други устройства се прилага найподходящият от предвидените условни знаци за шлюз, савак, праг и други и то този,
който най-добре характеризира вида на съоръжението и начина на разпределението и
насочването на водата.
Гъсто построените хидротехнически и водоразпределителни съоръжения в
инженерно-техническите оризища или напоителни полета се генерализират с предимство
на построените на главните напоителни канали.
124. Наличната на местността система за напояване се изобразява на
едромащабните топографски карти чрез комбиниране на съществуващите условни знаци
за канапи, подземни тръбни канали за напояване с хидранти, водохранилища,
водонапорни кули, помпи, сифони, аквадукти, дюкери и др.
125. Съвременните напоителни полета или системи се изобразяват в зависимост
от тяхното техническо оборудване и начина на напояване, както следва:
а) При гравитачно поливане с помощта на канална мрежа, подхранване с текуща
вода от водоеми (реки и язовири) – чрез ситуационно изчертаване на условни знаци (133,
134, 143) и др.
б) При дъждовално напояване, подхранвано с вода под налягане от подземни
тръбопроводи – в зависимост от надземните водополивни съоръжения:
– при потъващи или непотъващи надземни хидранти и с надземното им
удължаване с маркучи или тръби – чрез ситуационно изчертаване на условен знак (163) до
всички крайни хидранти, придружен с пояснителен надпис “нап. поле (

)

хидранти”, поставен през 15–20 cm по протежение на условния знак;
– при стърчащи тръбни хидранти – с площен условен знак, съставен от група на 4
условни знака за хидрант с пресечната зелена линия от двете страни на кръгчето от
условен знак 163, начертан с център във върховете на квадрат със страна, равна на
мащабното отдалечение на най-близките четири хидранта от местността.
В средата между четирите хидранта на груповия условен знак се поставя буква
“х”. Напоителното поле се надписва с пояснителен общ или шахматно повтарящ се през
15–20 cm съкратен надпис “нап. поле стърчащи хидранти”, в зелен цвят.
Общо границите на напоителното поле при този случай се ограждат през 4–8 cm
на картата с еднократно изчертаване на лявата половина на условен знак 163 без буквата
“х” и без точката в кръгчето на хидранта, нанасяни в зелен цвят (вж. показен лист в М
1:5000 и 1:10 000).
126. На картните оригинали във всички мащаби се дават надморските височини
на нивото на водата на реки, езера, изкуствени водохранилища и морета. Данните за тях
се вземат при полските измервания или при стереокартирането.
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Надморските височини на водните течения се дават по бреговите
линии през 10–15 cm в мащаба на картата и на характерни места, като: рязко
изменение на наклона, до водопади, бентове, прагове, водосливи, остри
чупки, завои и др. и обезателно на 4–5 cm до рамките на картните листове.
Надморските височини и датата, на която е станало измерването, се
надписват в картните оригинали във вид на дроб с числител надморската
височина, закръглена до дециметър, и знаменател – датата (ден и месец) –
(144). При прилагане на фотограметричен метод се вписва датата на
въздушното снимане.
Датата за измерването на надморската височина на реки се вписва,
когато ширината е по-голяма от:
– за М 1:2000 – 4 mm в мащаба на картата;
– за М 1:5000 – 2 mm – .. –
– за М 1:10 000 –1 mm – .. –
За реки, изобразени с една линия, надморски височини на бреговата
линия не се надписват, а се вземат теренни точки на характерни места, на
които се надписва котата.
Надморска височина на бреговата линия се дава на всички водни
басейни с площ над 1 cm2 на картата.
127. Посоката на водното течение се показва със стрелка, изчертана
в контура на реката или канала. При недостатъчна ширина стрелките се
изчертават до и успоредно на изображението им. Стрелките се поставят на
подходящи места през 10–15 cm, обикновено над или под сливането на
реките и каналите, при изтичане или вливане на същите в друг воден басейн,
близо до рамките на картния лист (на 4–5 cm) и на места, улесняващи
четливостта на картата.
За реки, изобразени с една линия, стрелки за посоката на водното
течение се поставят предимно в равнинни местности. Стрелки за посоката на
течението на водата в канали се поставят при всички видове местности и то
така, че да се разбере течението на водата не само в отделни канали и вади, а
общо в цялата напоителна система.

130. Язовирните и микроязовирните стени се изобразяват в зависимост от техните
размери. Ако по горната част (короната) на язовирната стена минава път, краищата на
условния знак се изчертават както тези на мостове.
Землените насипи на всички язовирни стени се изобразяват като пътен насип, при
което дължината на щрихите се определя от заложението на откоса на насипа. Напречните
дълги чертички от условния знак за насип се удължават до покриване на заложението, а
от вътрешната страна се изчертават до бреговата линия.
Преливниците на язовирните стени или на бентовете се изобразяват с условен
знак 148. Надморската височина на преливника не се надписва.
131. Бетонните колони, построени специално за следене на деформациите на
съоръжения и сгради по геодезически начин се заснемат като характерни точки и се
котират. Същите се изобразяват на картите с условен знак (25).
132. Бентовете се подразделят на надводни и подводни. Бентовете на пресъхващи
водни басейни се изчертават с щрихи от двете страни. Ако ширината на бента в мащаба на
картата надвишава условния знак, той се изобразява мащабно.
133. Релефът на чашките на езерата и язовирите се изобразява само по специално
нарежда на ГУГКК. Ситуационните подробности и релефът между бреговата линия и
нивото на високите води се изобразяват съобразно действителното им състояние.
134. Километричен знак (153) покрай плавателни реки и канали се изобразява
само, ако е маркиран с табела. Други съоръжения от речната сигнализация не се
изобразяват.
135. Обикновените и сондажни кладенци, а така също и електрическите моторни
и ръчни помпи се заснемат и изобразяват с условен знак 154 с изключение на кладенец с
геранило, който като ориентировъчен обект има свой условен знак (155).
При сондажните кладенци се поставя пояснителен надпис “сонд. кл.”.

128. Водопади и прагове на реки и канали се изобразяват, само ако
са по-характерни. До условния знак на водопада се поставя пояснителен
надпис “вдп.”.

136. Чешми с или без корита се изобразяват мащабно или условно в зависимост от
тяхната големина. При условно изобразяване заснимането се извършва с точка, отнасяща
се за основата на коритото при чучура. Условният знак се ориентира на север.
Чешмите покрай пътищата и други линейни съоръжения се ориентират успоредно
на тях.
В населените места се изобразяват само чешми с обществено предназначение.
Масивни чешми в отделните дворове от населените места се изобразяват само в
карта в М 1:2000.

129. Буните (147), предпазващи бреговете на реките и регулиращи
тяхното течение, се изобразяват на картата, ако дължината на условния знак
не е по-къса от 1 mm в мащаба на картата. Продължение на буната в сушата
се изобразява с условен знак на изкуствен насип или дига.

137. На картните оригинали се показват всички естествени и изкуствено
построени малки басейни от вида на резервоари за вода, водохранилища, дъждовни ями,
гьолове, рибарници и др. с площ над 1 mm2 в мащаба на картите, които имат стопанско и
ориентировъчно значение.
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138. Циментовите обществени резервоари за разтвор на син камък за
пръскане на лозя и овощни градини се показват с условен знак на
водохранилище (160), но изчертан с черен туш и с пояснителен надпис
“рез.”.
139. Водочерпещите съоръжения (кули) в язовири
водоснабдителни и стопански цели се изобразяват с условен знак (161) .

за

140. Водопроводи с местно значение се заснемат и се означават на
картните оригинали само с надземните си белези при съществуващото
положение на местността, без да се правят специални проучвания. Ако
такива белези няма, същите не се заснемат.
Подземни водопроводи, минаващи през населените места, не се
заснемат.
141. Подземни тръбни канали (163) се нанасят чрез видимите им
надземни части – шахти и хидранти, които се заснемат на действителното им
положение.
142. Предпазните диги (164) покрай реки и канали се изобразяват
мащабно, когато ширината на основата им е над 1 mm в мащаба на картата, в
противен случай се изобразяват с условен знак.
С условен знак на дига (единична или двойна) се изобразяват
постоянните диги и тировете между клетките в оризищата. Затревеността и
залесеността на големите диги се показва със съответния условен знак за
растителност, поставен между щрихите на мястото на пропуснатите такива.
Със същия условен знак (164) се изобразяват и изкуствените насипи,
направени за други цели.
143. Изображенията на хидротехническите съоръжения: аквадукти,
дюкери, сифони (165, 166 и 167) се допълват при възможност и с
характерните елементи на придружаващите ги съоръжения, като мостове,
тунели и др.
XI. ГРАНИЦИ И ОГРАДИ
144. На едромащабните топографски карти в мащаб 1:10 000, 1:5000
и 1:2000 се нанасят държавните и административни граници при спазване на
следните правила:
а) Всички чупки на граници, означени на местността с установени
гранични знаци, се нанасят със съответните условни знаци на
действителните им места.

б) Граници, несъвпадащи с линейни местни предмети (реки, пътища, канали и
др.) се изобразяват със съответните условни знаци по цялото им протежение.
в) Ако границата минава по горепосочените местни обекти, тя се изчертава на
звена с по 3–4 чертички и точки на разстояние през 4–6 cm и на всички чупки. Условните
знаци при тези случаи се разполагат:
– по средата на граничния обект (водно течение, път и др.), ако границата минава
през средата му и ако ширината му позволява четливо изчертаване;
– посменно от двете страни на граничния обект, ако границата минава по средата
му, но знакът там не може да се изчертае;
– от онази страна на граничния обект, където тя минава в действителност;
– на големи хидрографски площи (големи реки, езера и язовири) на местата,
установени по планов материал в едри мащаби или по данни от съответните
административни учреждения.
145. Държавната граница (168) се нанася точно и в пълно съответствие с
местността и граничната документация, съхранявана в “Геокартфонда” при ГУГКК.
Нанасят се и всички гранични стълбове и пирамиди, като за ориентация се надписват
номерата и наименованията им на подходящи места.
Реки, острови, елементи от релефа, пътища и др., по които минава държавната
граница, се изобразяват с всички подробности, така че да не се поражда никакво съмнение
за държавната принадлежност на обектите по границата.
При изчертаване на условните знаци за граници (държавни и административни) се
съблюдава знакът да започва и завършва с чертичка, особено тогава, когато не се
изчертава по цялото протежение.
146. Административните граници:
– граница – областна (169);
– граница на община (170);
– граница на кметство (171);
– граница на землище на населено място (172);
– граница на административен район (173)
се нанасят по сведения и данни, взети от местните административни власти –
окръжни и общински съвети, а стопанските граници (граница за владение) (175) от
представителите на отделните фондове. В случаите, когато административните граници
от различни категории съвпадат, на картните оригинали се нанася границата от по-висша
категория.
147. Знакът на стопанска граница (174) се прилага за отделяне на площите, които
се владеят от различните фондове – селскостопански, горски, населени места и тези на
ж.п. линии, пътища, води, минерални богатства и др.
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Кръгчето с точка от условния знак се поставя на местата, маркирани
с могилки, камък, стълб или кол или през 4–5 cm по прав участък.

– съгласуване изображението на почвената покривка с изображението на другите
елементи от местността (релефа, хидрографията и др.).

148. С граница на охраняван район (175) се оконтуряват всички
запазени и охранявани райони с временна ограда от подръчни материали или
сигнално означени райони, като: водосборни зони, резервати, развъдници,
проучвателни и изследователски площи и охранявани райони за специални
цели.
Оградените райони с постоянни огради се оконтуряват с условния
знак за вида на оградата.

154. Растителната и почвена покривка се отразява в едромащабните карти при
площи над 25 mm2 по мащаба на картата, като при това се спазва най-внимателно точка 6,
алинея втора от настоящите пояснения и предвидените условни знаци за различните
културни видове, дадени в табла от № 26 до № 30.

149. За граница между различни културни видове извън населени
места, когато по тях няма материални огради, се изчертава условен знак
(176), като всички чупки се изобразяват с удебелени точки с диаметър 0,3
mm. Със същия условен знак, но без удебелени точки, се изобразяват и
граници на теренни образувания с големи заложения, като: синор, сипей,
обрив, скали, насипи и др.
150. Когато границата на културни видове съвпада или е на
разстояние под 1 mm по мащаба на картата от административни граници или
линейни предмети, като: пътища, реки, канали и др., то условния знак за
културна граница не се нанася.
151. Оградите се подразделят на масивни и паянтови в зависимост от
материала, от който са направени,
Към масивните огради се отнасят тези, които са изградени от
желязо, бетон, каменна или тухлена зидария на разтвор, металическа
конструкция на каменна, тухлена или бетонна основа.
Към паянтовите се отнасят: жив плет, кирпич, бодлив тел, телени
мрежи, дървени огради (плет от пръти, тараби и др.), огради от наредени
камъни и тухли без варова или циментова спойка и др.
152. Към древните исторически стени и старите землени укрепления
(179) с историческо значение се поставя и наименованието им, ако има
такова.
XII. РАСТИТЕЛНА И ПОЧВЕНА ПОКРИВКА
153. При изобразяване на растителната и почвената покривка на
картите в мащаб 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 се обръща особено внимание на:
– правилната класификация на растителната и почвената покривка,
– подробно, точно и ясно изобразяване на границите на отделните
различни по вид културни комплекси,

155. При изобразяване на растителна покривка, свързана с новите методи на
промишлено зеленчуково и цветопроизводство, с новите инженерно-технически оризища,
с палметни и др. комбинирани овощни градини, трябва да се обръща сериозно внимание
за детайлно изобразяване и на всички допълнителни хидротехнически съоръжения, като:
канали, шлюзове, саваци, сондажни кладенци и комбинации от тях; комбинирани
мостове, аквадукти, подземни хидранти и др.
156. За обозначаването на комплексите от селскостопанските и горски културни
видове с условни знаци от решаващо значение се явява преобладаващият продължително
време начин на обработване, земеползване или състояние на съответната култура,
покриваща дадения комплекс.
Условните знаци на електропроводи, телефонни линии и хоризонталите не могат
да служат като граница на растителна или почвена покривка.
За дълги и тесни участъци, имащи форма на лента, условните знаци се разполагат
по надлъжната ос на ивицата на разстояние 2–3 cm един от друг. Такива участъци с
ширина по-малка от 1 mm от мащаба на картата не се изобразяват, а по-големите се
оконтуряват в отделни комплекси.
157. За ниви (180) се считат онези орни участъци земя, засаждани с едногодишни
зърнени, фуражни и други селскостопански култури, за които не е установен специален
условен знак – обикновено в редуващ се или тревополен сеитбооборот.
Участъците, заети с ниви, се означават на картата само с контур. Люцерните и
тревните смески се изобразяват като ниви. Към нивите се отнасят и площите, засети с
тютюн, памук и др. Така наречените прелози или келемета се считат също за ниви.
158. Към пасища – мери (181) се отнасят онези площи, които се ползват само за
паша. Към тях се отнасят и високопланинските пасища, въпреки че в някои случаи от тях
може да се добива и сено.
159. Ливадите (182) са участъци, които се използуват главно за зелен фураж или
сенодобив, а мокрите ливади са площи, които в по-голямата част от годината са под вода.
Ако ливадите временно се разработват за подобряване на тревната растителност, то е това
тяхното основно предназначение не се изменя.
160. За зеленчукови градини (184) се смятат само насажданите такива на
постоянни площи, със съоръжения за напояване като канали, вади, водопроводни
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инсталации, кладенци и др. Ако в зеленчуковите градини има пръснати
дървета с височина над 3–4 m те се показват с условен знак за дървета без
ориентировъчно значение, но ако същите са оформени в порядъка на овощна
градина или площта е в комбинирани насаждения с плодни храсти, тогава тя
се означава с комбиниран условен знак.
161. Стари оризища (185) и новите инженерно-технически оризища,
състоящи се от оризови полета и клетки, се заснемат контурно заедно със
съответните постоянни хидротехнически съоръжения към тях, като главните
канали и големите разделни насипи (тирове) се нанасят мащабно. Отделните
клетки, оградени с тирове по-ниски от 0,50 cm, не се нанасят.
С теренни коти се изобразяват нивата на отделните оризови полета и
клетки, свързани с многообразния характер на дигите между тях, както и
други налични съоръжения, за които са предвидени специални условни
знаци, а за тези, които нямат такива, да се комбинират допълнителни или да
се придружават с пояснителен надпис.
162. Технически култури (186) са ниви, постоянно засети с ценни
тревисти или храстовидни едногодишни или многогодишни насаждения,
като: хмел, лавандула, лен, коноп, мента, роза и други маслодайни
технически култури. Същите се оконтуряват и условният им знак се допълва
с пояснителен надпис за вида на културата.
163. Овощни градини (187) са площите, засадени с плодни дървета:
ябълки, круши, сливи, праскови и др. с повече от 6 дървета на декар, а за
орехите – повече от 4. Градини с площ, по-малка от 25 mm2, се изобразяват
само с едно кръгче. Комплексни площи, засадени с черници, смокини, орехи
и бадеми, се изобразяват с условен знак за овощна градина, допълнен с
пояснителен надпис “черница”, “смокиня”, “орех” и “бадем”.
С условния знак за овощна градина и пояснителен надпис “разс.” се
означават всички разсадници за плодни дървета и храсти.
164. Плодни храсти (188) са площите, засадени с малини, калини,
касис (френско грозде) и др. Пояснителен надпис не се поставя.
165. Отделно стоящи характерни дървета (190), изпъкващи на
местността и имащи ориентировъчно значение, се изобразяват на картните
оригинали със специални условни знаци. На същите се показват и
надморските височини, отнасящи се за земната повърхност до основата на
дървото.
166. Отделно стоящи дървета, нямащи ориентировъчно значение
(191), пръснати в селскостопански имоти, обществени земи, покрай ж.п.
линии, пътища, реки и канали, отстоящи едно от друго над 50 m, се

изобразяват на картните оригинали с условния им знак. Ако дърветата са по-гъсто, тогава
се прави подбор.
167. Дървесни или храстовидни насаждения покрай пътища и ж.п. линии или
канали се изобразяват условно е условни знаци за редица дървета (192) или за ивица
храсти (196). Когато горните насаждения са от двете страни на линейния местен предмет,
се разполагат шахматно, като интервалът между кръгчетата се удвоява (10 mm), а когато
редица дървета служат и за граница –интервалът се намалява наполовина (2,5 mm).
168. Със специални условни знаци се изобразяват и група дървета или
неизразяващи се в мащаба на картата малки горички от местността, при което следва да се
вземе предвид тяхната важност по отношение яснотата на картата.
169. Горските и храстовидни комплекси се ограждат с условен знак – граница
между културни видове и се подразделят на гора, гора – рядка и храсти.
170. С условен знак на гора (197) се означават всички гори независимо от тяхната
възраст, височина, дебелина и гъстота на дърветата.
171. Горите се подразделят на широколистни и иглолистни, поради което към
условния знак за гора се добавя условен знак широколистно или иглолистно дърво,
означаващо характера на гората, а с пояснителен надпис се доуточнява културният вид,
като: “бук”, “дъб”, “бор”, “ела” и др. Горски разсадник се изобразява със знак за гора и се
надписва “гор. разс.”.
172. В смесените гори по този начин се обозначава и примесът, ако той
съставлява повече от 20%. В М 1:10 000 може да се посочат само два дървесни вида, а в М
1:5000 – не повече от 3. Наименованията на дървесните видове се слагат едно под друго,
знаците се поставят един до друг, като и в двата случая се започва от преобладаващия
дървесен вид.
173. Отделни горски участъци, чиято площ е повече от 40 mm2 се оконтуряват.
При по-малки горски площи, в контура на които с невъзможно да се побере условният
знак за горите, се използува условен знак за малка група дървета (194), при което
голямото кръгче се поставя в центъра на горския участък, а малкото кръгче се изчертава
откъм страната, по която се простира горичката.
174. Намиращите се в гори отделни поляни и ниви с площ над 25 mm2 се
оконтуряват с културна граница. Ако обаче същите имат и ориентировъчно значение, се
нанасят и при по-малка площ, като за целта границите им може да се разширят.
175. За редки гори (редини) (200) се смятат предимно естествени стари горски
насаждения, средното взаимно разстояние между които е значително по-голямо от
тяхната средна височина с просвет от 2–7 пъти диаметъра на короната им.
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Ако между дърветата на такава гора има някаква растителност или
селскостопанска култура, условният знак на гората се комбинира със знаците
на съществуващата растителност или култура.
176. Отделянето на участъци от смесени гори, в които преобладава
един или друг дървесен вид, като например – широколистна от иглолистна
гора с рязко очертани граници на местността се показват с условния знак на
културна граница.
Подобно отделяне се извършва, само ако допълнителната порода
заема площ над 3 cm2 по картата.
177. Просека с широчина до 20 m за мащаб 1:10 000 и 1:5000 и до 10
m за М 1:2000 се изобразява мащабно с условен знак (199). По-широките
просеки се изобразяват също мащабно и се оконтуряват с културна граница.
Върху площта на просеката се поставя знакът на съществуващата
растителност (пасище, ливада, храсти и др.). Ако просеките са оградени, то
контурите им се обозначават със знака на съответната ограда. Ако по една от
границите на просеката минава път, показва се само условният знак на пътя.
178. Тесни горски ивици и полезащитни горски пояси (202) се
изобразяват по следния начин:
а) При ширина на пояса (ивиците) до:
– 20 m за М 1:10 000;
– 10 m за М 1:5000 и
– 5 m за М 1:2000, поясите се изобразяват само с един ред кръгчета.
б) При ширина на пояса (ивиците) над горните размери се
оконтуряват с културна граница, като по дължината на същите се изчертават
съобразно ширината на ивицата един или два реда кръгчета, подредени в
редуващо се шахматно разположение.
в) При изобразяване на поясите се спазват следните правила :
– при ширина на пояса до 10 m кръгчетата са през 3,5 mm;
– при ширина на пояса от 10 до 20 m – през 5 mm;
– при ширина над 20 m – два реда кръгчета през 5 mm шахматно.
г) Тесни ивици от естествени гори, явяващи се като продължение
или ръкави от гористи комплекси между ниви, ливади, градини, лозя и др., с
широчина над 20 m за М 1:10 000, над 10 m за М 1:5000 и над 4 m за М
1:2000, се изобразяват с оконтуряване на границите и поставяне на
съответните условни знаци за гора.

179. Площи, покрити с храсти (201), с очертана на местността граница и с площ
над 25 mm2 се оконтуряват като комплекс. Ако храстите са пръснати на отделни по-малки
групи в пасища, ливади, блата, сипеи и др. култури, те се показват без оконтуряване, като
условният им знак се комбинира със знаците на другите култури.
Отделни храсти (195), имащи характерно значение, се означават, като центърът на
голямото кръгче от условния знак трябва да съвпадне с центъра на ориентировъчния
храст от местността.
Тесни ивици от храсти покрай път, река, канал с широчина, по-малка от 1,5 mm в
мащаба на картата, се изобразяват със специален условен знак (196), без оконтуряване,
като се следи така, че центърът на крайните кръгчета на условния знак да съответства на
крайните точки от храстовидната ивица на местността.
180. Изсечени гори (203) са тези, на които дърветата (пъновете) не са още изгнили
и площта не е засадена с нова гора. Ако на тази площ има и растителност, се поставя
условният знак на сечището, комбиниран със знака на съответната растителност. Ако
дънерите са извадени или изгнили, вместо условен знак на сечище се поставя знакът на
съответно израсналата растителност.
181. В горски райони, в които гората е опожарена (204) и те не се засаждат с
млада гора, се поставя условен знак на опожарена гора в комбинация с условния знак на
съответната растителност (храсти, пасище и др.), ако има такива.
Отделни участъци от млади подрастващи и опожарени гори се показват на
картата, ако тяхната площ е по-голяма от 40 mm2.
182. Блатата (206) се различават по степента на тяхната заливаемост и се делят на
два вида:
а) Блата с непостоянна брегова линия, при които почвата е с разкъсани,
мочурливи, твърди, наводнени и потъващи тресавищни места. Същите са с неясно
изразена брегова линия и затова се оконтуряват с условен знак за непостоянна брегова
линия (206). Покрити са обикновено с блатна тревна или храстовидна растителност.
Позволяват затруднена и в отделни случаи възможна проходимост за пешеходци и
невъзможна проходимост за товарни животни и всякакви превозни средства.
б) Блата с постоянна брегова линия. Този вид блата са водоеми, обрасли с
тръстика, шавар или други блатни треви, торф или плаващи на повърхността, слабо
свързани тревисто-мъхови покривки. Движението за пешеходци по тези блата е
невъзможно.
Блатата, заляни с вода, се оконтуряват с условен знак за брегова линия при площи
над 25 mm2. В повечето случаи горните две разновидности на блатата на местността се
срещат в комбинирано състояние.
Малки блата или мочурища, неизразяващи се по площ в картата, - се означават
върху нея съобразно покриващата ги растителност – тревна или блатна и то само с единия
условен знак от тройката такива за мокра ливада или блато.
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183. Пясъчен релеф, покрит със ситен морски или речен пясък, се
изобразява с хоризонтали, а площта му се ограничава като комплекс и се
означава с условен знак за пясъци (207).
Песъкливи и каменисти комплекси се оконтуряват и означават със
съответните редовни или комбинирани условни знаци, а теренът се
изобразява на общо основание с хоризонтали и наличните на местността
теренни образувания.

Отделни релефни форми, неизразяващи се с хоризонталите от основното сечение
и с допълнителните хоризонтали, се изобразяват със спомагателни хоризонтали през 1/4 от
основното сечение.
Допълнителни и спомагателни хоризонтали се изчертават задължително в
равнинни участъци, където заложението между основните или допълнителни хоризонтали
е над 2–3 cm в мащаба на картата. При терен с еднообразен наклон, независимо от
заложението, допълнителни хоризонтали не се изчертават.

184. Чакълища на речни корита, наносни площи или дъна на
пресъхнали водоеми, покрити с едър чакъл и пясък, се изобразяват със
специален условен знак за чакълище (208).

188. За по-лесно четене на релефа, всеки пети хоризонтал, започвайки от нула, се
изчертава с удебелена линия (211). На удебелените хоризонтали, обикновено на места без
подробности се надписват надморските им височини.
В равнинни райони, където заложението между хоризонталите е по-голямо,
котирането може да стане на основните хоризонтали или на полу-хоризонталите. Цифрите
на котите при надписването се ориентират в посока на качването на наклона на терена.

185. Камениста повърхност от разхвърляни едри камъни от скални
отломки или речни заоблени камъни, потънали цялостно или частично в
пясък и чакъл или разхвърляни безразборно по терена със слаба тревна и
друга растителност, се изобразяват с условен знак от по три кафяви
триъгълничета, поставени в триъгълна форма на общ условен знак (209).
ХIII. РЕЛЕФ
186. Изобразяването на релефа върху картните оригинали в мащаб
1:10 000, 1:5000 и 1:2000 трябва да отговаря на следните изисквания:
– подробно и точно да са показани неравностите на местността,
характеризиращи нейната разчлененост;
– ясно да са изобразени вододелните и водосливните линии,
върховете, седлата, гребените, котловините, терасите, стъпалата, както и
своеобразните форми на релефа – понори, фунии, казанни форми и др.;
– изобразеният релеф да е съгласуван с изображението на другите
елементи на местността – хидрография, теренни образувания и др.
Релефът се изобразява с хоризонтали и условни знаци, допълнени с
котировки.
Основното сечение за отделен картен лист или група листове се
установява в техническия проект.
187. За изобразяване на характерни релефни форми (седла, върхове,
падини, казанни форми и др.) и изменението на стръмнината на склоновете
при тераси, стъпала, прегънки и др., неизразяващи се с хоризонтали от
основното сечение, се употребяват допълнителни (полу) хоризонтали.
Изчертаването на допълнителните хоризонтали се продължава до местата,
където разстоянието между допълнителния хоризонтал и съседните основни
хоризонтали е станало еднакво.

189. Хоризонталите не се изчертават през условните знаци и водните площи на
реки и канали; през обриви, тесни оврази, изкопи, насипи и др. При едноцветно издаване
на картата хоризонталите не се изчертават и през коти, пояснителни надписи,
перспективни условни знаци и др.
При изобразяване на оврази, хоризонталите се прекарват само по дъното, ако
широчината на изображението му е по-голяма от 2 mm.
190. Бергщрихите (214) t показващи посоката на склоновете, се изчертават
навсякъде, където това е необходимо за подобряване читаемостта на неясно изразени
релефни форми. Бергщрихи се поставят на хоризонтали, очертаващи върхове, седла, ями,
падини, вододелни и водосливни линии, фунии, понори и др. Бергщрихите се изчертават
от хоризонтала в посока на понижение на наклона.
191. Обривите (теренни стъпала – 215) се показват, ако относителната им
височина надминава 1,5 m за М 1:10 000 и 1,0 m за мащаб 1:5000 и 1:2000.
С условен знак за обрив се изобразяват и горните краища на сипеи, свличащи се
терени и скалисти стръмнини, ако имат обривист характер.
192. Синори, затревени долове и други естествени теренни стъпала по склоновете,
които не могат да се изразят с хоризонтали, се изобразяват с условен знак (216).
Изобразяването им се извършва, ако тяхната височина е:
– над 1,5 m за М 1:10 000,
– над 1,0 m за мащаб 1:5000 и 1:2000. При големи синори със заложение над 1,5
mm в мащаба на картата долната граница се изобразява с условен знак за културна
граница в черен цвят, като в площта на синора се поставя знакът за културния вид, ако
мястото позволява.
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193. Тераси, възникнали в резултат на човешката дейност за
провеждане на противоерозионни мероприятия или за създаване на
обработваеми площи при стръмни терени, се изобразяват с условен знак
(217) и се котират.
Терасите се показват, когато относителните им височини
надминават 1,0 m.
Условните знаци на терасите и синорите се поставят на
действителните им места, ако разстоянието между тях е по-голямо от 6 mm в
мащаба на картата. При по-малки разстояния заетата от тях площ се
ограничава с културна граница, като вътре в оконтурената площ, успоредно
на хоризонталите се поставят два или повече условни знака за синор или
тераса с дължина 1–1,5 cm, като при терасираните площи се поставя
пояснителен надпис “терасирано”.
194. Характерните форми на терена в карстови местности-фунии и
понори се изобразяват с условен знак (218), когато техният диаметър по
мащаба на картата е под 2 mm. Ако имат по-големи размери, се изобразяват
с хоризонтали. При отвесна стена на фуниите и понорите същите се
изчертават със знака на обрив (215). Казанните форми (218), образувани в
карстови местности, без естествено оттичане на водата се изобразяват с
хоризонтали и допълнителни и спомагателни хоризонтали, придружени с
бергщрихи.
195. Промойните, тесните оврази и овразите (219, 220 и 221) са
ерозирани теренни форми със стръмни обривисти брегове. Те се нанасят на
картните оригинали, когато дължината им е най-малко 4–5 mm в мащаба на
картата, а дълбочината им е:
– над 1,0 m за М 1:10 000;
– над 0,5 m за мащаб 1:5000 и 1:2000.
В зависимост от тяхната ширина (горен отвор на ерозираната
форма) и мащаба на картата се подразделят и изобразяват, както следва:
– промойни – ерозирани форми с ширина на горния отвор до 5 m за
М 1:10 000, до 3 m за М 1:5000 и до 1 m за М 1:2000;
– тесни оврази – ерозирани форми с ширина на горния отвор от 3-10
m за мащаб 1:10 000 и 1:5000 и от 1-4 m за мащаб 1:2000;
– оврази – ерозирани форми с ширина на горния отвор над 10 m за
мащаби 1:10 000 и 1:5000 и над 4 m за М 1:2000.
196. Растящи промойни и оврази (222) са тези, които увеличават
своята дължина вследствие бързо протичаща ерозия, като в началото на
същите се образува отвесно-скосено ронливо стъпало.

197. Склоновете, характеризиращи се със свличащите се земни пластове и
образуващи микрорелефни форми, се изобразяват с условен знак (223) за свличащ се
терен. На горния край обикновено се образува срез (теренно стъпало), който при старите
затревени (закрепени) свличания почти не се забелязва.
Срезът се означава с условен знак за обрив, ако той е по-висок от 0,5 m. В
противен случай се изчертава точкова линия в кафяв цвят.
Площта на свличащия се терен се оконтурява с културна граница в кафяв цвят.
Хоризонталите на свличащия се терен се изчертават с прекъсната линия.
Стари и закрепени с растителност свлечени терени не се оконтуряват и се
изобразяват с хоризонтали, както за нормален терен.
198. Стръмни участъци, покрити с ронлива камениста незатвърдена почва или със
сриваща се пръст и камъни, се изобразяват с условен знак за сипей (224 и 225). Общата
форма на сипеите се предава с удебелените хоризонтали, изчертани като основен
хоризонтал (210).
199. Скалите се изобразяват с условни знаци (227 и 228), като общата форма се
предава с удебелените хоризонтали, които през скалната площ се изчертават с тънка
линия като основни хоризонтали, а самите скали се изобразяват с тънки и удебелени
щрихи, даващи най-вярно подобие на техния вид, разчленение и сенки в съответствие с
условно приетата в условните знаци посока на осветление.
200. Земна повърхност, покрита с оголена скалиста почва или показващи се скали
и оголени камъни, се изобразява с условния знак на скали (227), скалисти обриви (226)
или прорези (228). Ако височината им е малка или пък повърхността е плоска с отделно
стърчащи на нея камъни, се изобразява с разредени условни знаци на каменисти и
чакълести сипеи, комбинирани със знаци за скалисти прорези, обриви, отделни камъни и
др., като се показва и съществуващата на място тревиста и дървесна растителност.
201. Изкопи на ж.п. линии и пътища, прокарани през скални масиви, се
изобразяват като скални обриви.
202. Каменните реки – морените (229) се изобразяват като ивица от малки
заоблени камъни, комбинирани с условния знак за пясък в кафяв цвят. Релефът се
изобразява с хоризонтали.
203. Могилите, които могат да се изобразяват мащабно, се изчертават с
хоризонтали, а всички други с относителна височина над 1 m – с условен знак. Могили с
по-малка височина не се изобразяват.
204. Отделно лежащ голям заоблен камък, несвързан с подземната порода, се
изобразява с отделен условен знак (231), ако относителната му височина е над 1 m.
205. Отделно стърчаща скала или големи скални отломки, несвързани с
подземната порода и неизразяващи се в мащаба, се изобразяват с условен знак (232).
16

206. Пещерите се заснемат с точки на входовете им. Условният знак
се ориентира по посока на направлението на пещерата.
207. Освен точките от опорната и снимачна геодезическа основа на
картните оригинали се надписват надморските височини на всички
характерни или ориентировъчни точки от местността, като: върхове, могили,
седла, скалисти върхови точки, водосливи, водни повърхности, ясно
очертани чупки на културни видове, лесно опознаваеми точки на местността,
кръстопътища, дървета, чупки на електропроводи и ферми, характерни
стълбове, паметници, водостоци, чешми, извори и др.
Гъстотата на точките, дадени с надморски височини, зависи от
разчлененосгта на релефа и характера на ситуацията. Върху площ от 1 dm2
на картата се надписват височините на 5–15 точки, включително тези от
опорната и снимачна геодезическа основа и котировките на хоризонталите.
XIV. КОМБИНИРАНИ УСЛОВНИ ЗНАЦИ
208. На много места растителната и почвена покривка в един и същи
комплекс може да бъде смесена. Явява се необходимостта в един комплекс
да се комбинират няколко условни знака. Тъй като тяхното голямо
разнообразие не позволява с нагледни графически примери да се посочат
всички възможни случаи на такова съчетание, то начинът на комбинирането
ще зависи от опитността и индивидуалното творчество на отделния
картосъставител. Въпреки това за ръководство при комбинирането на
условни знаци следва да се спазват следните основни правила:
а) Нормативите, дадени в раздел I – “Общи положения” на
настоящите условни знаци за размерите на отделните елементи и разстояние
при взаимното им разполагане важи и при съчетанието на комбинираните
условни знаци.
б) За да се отрази даден културен вид като допълнителен, той следва
да заема не по-малко от 20% от площта на комплекса.
в) Не се разрешава да се съчетават Върху една и съща площ повече
от три различни условни знаци, независимо от броя на културните видове.
г) Не се допуска допиране или застъпване на знаци от различен цвят.
209. При изчертаване на комбинирани знаци се съблюдава и
следното:
а) При наличие на два културни вида в комплекса условният групов
знак за смесената култура се комбинира от 2 или 3 елемента от груповия
условен знак на преобладаващия културен вид и един съставен елемент от
груповия знак на допълнителния културен вид, като се ползува обща група,

подобна на възприетата за доминиращия културен вид. При подреждане на съставната
група знакът на допълнителния културен вид се поставя в дясно на долния ред на групата
(235 до 241).
б) При наличие на три и повече културни видове в един комплекс се отразяват
само първите три подредени по реда на заетата от тях площ. Подреждането на общия
комбиниран групов условен знак започва от горе в посока на движението на
часовниковата стрелка, като третият културен вид се отразява винаги с елемент, поставен
на долния ред на общия групов знак в ляво (242 до 246).
XV. НАДПИСИ
210. Наименованията на населените места, на местността и други обяснителни и
оформителски надписи в едромащабните топографски карти се изпълняват въз основа на
указанията, дадени в настоящата книжка и допълненията в раздел “Пояснителни надписи
и транскрипция на наименованията” в “Инструкция за изработване на едромащабните
топографски карти в М 1:10 000, 1:5000 и 1:2000”, издание на ГУГКК – 1982 г. и
настоящите условни знаци в мащаб 1:10 000,1:5000 и 1:2000.
При написване на горните елементи върху картографските оригинали се ползват
шрифтовете, дадени в табла №№ 39, 40 и 41, а за топографските оригинали написването
се извършва на ръка, като се ползват табла №№ 42 и 43.
211. Всички общи предписания, които се дават в настоящия раздел, важат както
за картографските, така също и за топографските оригинали. Нарушението на тези
правила може да бъде допуснато само в крайно необходими случаи.
За разположението на споменатите данни се спазват следните правила:
а) Наименования на населените места, сгради и други строителни обекти,
върхове, по-малки езера, изкуствени езера, пояснителни надписи на знаците, номера и
наименования на точки, номера на километрични стълбове, надморски и относителни
височини (без височините на хоризонталите), се надписват хоризонтално в посока западизток, по принцип от дясно на центъра на надписвания предмет. При липса на място
могат да се поставят в ляво, над или под предмета.
б) Наименованията на големи естествени и изкуствени езера, териториални
участъци (долове, хребети, седла, полета, гориста местност, охранявани и запазени места,
тресавища, острови, полуострови и др.), характеристика на растителност, се пишат по
указаното по-горе направление вътре в съответния контур.
в) Ако площите на гореспоменатите обекти са с известно протежение (изкуствени
езера, хребети, хълмове, дълги полета, острови и др.), наименованията се надписват по
посока на преобладаващия размер и то така, че да могат да бъдат четени от южната или
източната страна. По подобен начин се надписват хидрографските обекти, дефилета и др.
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г) Надписите на хидрографските обекти се разполагат по участъци с
дължина около 15–20 cm и се слагат на 4–5 cm от рамката на картния лист и
при водосливите.
д) Надписите при линейни подробности, като пътища, пътеки,
просеки, полезащитни пояси и други се слагат винаги успоредно на посоката
на изобразената линия и то така, че да може да се четат от южната или
източната страна.
е) Всички останали надписи се пишат хоризонтално по посока
запад-изток.
ж) Надписите се слагат по възможност така, че да не се нарушават
кръстчетата на координатната мрежа, която на отпечатъка ще се означи само
с кръстчетата, както е дадено на показния лист.
з) Надписите, отнасящи се до голяма площ или дълга линия, се
поставят разредено с междина до 5 пъти височината на буквите. В случаите,
когато с разредения шрифт не може да се обхване цялата площ или дълга
линия, надписите се повтарят.
и) Населени места, присъединени към други населени места и
получаващи тяхното наименование, се надписват с наименованието на
населеното място, към което се присъединяват. Ако разстоянието между
двете населени места е малко, тогава в междината се поставя общ надпис.
Когато разстоянието е голямо, се поставят отделни надписи, като под новото
наименование на присъединеното място се поставя в скоби старото
наименование.
Големината на шрифта на обединеното населено място се определя
от броя на къщите в двете (или повече) села.
212. Под наименованието на махалите се надписва с шрифт-курсив в
скоби и наименованието на селото, към което махалата принадлежи
административно.
213. На железопътните гари, спирки и площадки за товарене и
разтоварване не се показват наименованията, ако те се намират в самите
населени места със същото наименование, достатъчно е само да се обозначи
видът (например: “гара”, “спирка”).

собствените имена на населените места, като например Долни Лозен се надписва с шрифт
1–2 степени по-дребен от надписа на съществителното (Лозен).
215. Пояснителните надписи се пишат с малки начални букви и не се съкращават,
ако има достатъчно място. Ако това е невъзможно, използуват се установените,
официално приети съкращения. Изпускане на надпис се допуска само при липса на място.
В наименованията може да се съкратят също често срещащите се в собствените имена
прилагателни, например: голям, малък, нов, стар, долен, горен и др.
XVI. ИЗВЪНРАМКОВО ОФОРМЯВАНЕ НА КАРТНИТЕ ЛИСТОВЕ
216. Изчертаването, оформяването и надписването на рамките на картните
листове се вижда на приложения към условните знаци образец. Точното разположение на
отбелязаните на образеца места за текстово и шрифтово оформяване на картните листове
с оглед естетика и еднообразие е задължително за всички служби, извършващи подобни
видове работи.
217. В южното извънрамково поле се изчертава линейният мащаб и скала на
заложението, оформени по показаното на листа основно сечение на хоризонталите.
218. На разстояние 0,5 cm от източната страна на външната рамка се изчертават
следните нагледни схеми:
а) административни граници;
б) метод на снимане (с районно обозначаване на методите) мензулен,
тахиметричен, стереофотограметричен
– универсален, контурно комбиниран, мензулно попълване на стари планове,
картирала ситуация с пренесени хоризонтали от стари карти,
– картирана ситуация и снимка на релефа;
в) нивелачна мрежа със схематично означаване на ходовете I, II и III клас;
г) основно сечение на релефа (означат се границите на районите на приложените
сечения в картния лист и то когато има повече от едно сечение).

214. Размерите на шрифта са посочени във всички табла в
милиметри. При избор на размерите на шрифта за местни наименования се
държи сметка за значението и положението на надписваните предмети.
Надписите и наименованията на предградия и части на населените места се
изобразяват с шрифта на наименованието на населеното място, но поне с две
степени по-дребен. По подобен начин прилагателните, влизащи в състава на
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