


Учебна практика по Топографско картографиране 

13-14 май, 20 май 2023 г. 

 

ЦЕЛ 

Учебната практика по дисциплината Топографскo картографиране има за цел да запознае 
студентите с практическото използване на топографските карти. По време на теренната работа 
студентите се ориентират на конкретна местност по топографска карта, разпознават обозначените 
на нея обекти и откриват несъответствия между обектите на местността и изобразените на картата. 
Данните от теренната работа се обработват и се извършва обновяване на топографска карта. 

 

КОГА И КЪДЕ  

Учебната практика по Топографско картографиране ще се проведе на 13 и 14 май 2023 г. по 
маршрут: 

Ден 1 (13 май 2023 г.): София – Златните мостове, Витоша – м. Яворова поляна – х. Офелиите, 
Витоша – Златните мостове, Витоша 

Ден 2 (14 май 2023 г.): София – Златните мостове, Витоша – х. Момина скала, Витоша – 

х. Камен дел, Витоша – х. Момина скала, Витоша 
 

МАТЕРИАЛИ  

Необходими материали, които всеки студент трябва да носи по време на учебната практика: 

▪ отпечатана топографска карта (М 1:50 000) на района, в който се провежда практиката; 

▪ паус (формат А4); 

▪ чертожни принадлежности; 

▪ моливи; 

▪ твърда подложка за закрепване на картата и пауса. 
 

ОБЛЕКЛО И ХРАНА  

Облеклото трябва да е подходящо за лек туристически преход (удобни обувки, подходящи 
за планински преходи - туристически или спортни обувки, осигуряващи стабилност на глезените, с 
подходяща за планински условия твърда подметка; дълъг панталон; топла връхна дреха; 
ветроустойчиво яке; дъждобран; шапка). Студентите, участващи в практиката, трябва да предвидят 
и да носят необходимите им за деня храна и вода. 

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

По време на прехода е необходима дисциплина. Спазвайте указанията на ръководителите. 

Движете се компактно, в колона по един. Спазвайте темпото, определено от водача 
(съобразено с физическото състояние на всички в групата). Не разкъсвайте групата. 

Не се отклонявайте от групата. 

При здравословен проблем, уведомете ръководителя. 

Бъдете съсредоточени през целия преход. 
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РАБОТА НА ТЕРЕН  

ДЕН 1  (13  МАЙ 2023) 

Обновяване на топографска карта по маршрут: 

София - Златните мостове, Витоша - м. Яворова поляна, Витоша - х. Офелиите, Витоша - 
Златните мостове, Витоша 

Транспорт: автобус 63 

Сборен пункт: автобусна спирка НИМ (Национален исторически музей), код на спирката 1464 

Час: 9:00 ч. 

https://www.sofiatraffic.bg/interactivecard/ 
 

 

ДЕН 2  (14  МАЙ 2023) 

Обновяване на топографска карта по маршрут: 

София - Златните мостове, Витоша - х. Момина скала, Витоша - х. Камен дел, Витоша - х. 
Момина скала, Витоша 

Транспорт: автобус 63 
Сборен пункт: автобусна спирка НИМ (Национален исторически музей), код на спирката 1464 
Час: 9:00 ч. 
https://www.sofiatraffic.bg/interactivecard/ 
 
По време на пътуването и прехода се извършва маршрутно обновяване на топографска 

карта в М 1:50 000. На картата се нанасят новите и променени обекти по трасето. Преподавателите 
контролират своевременната работа на студентите чрез проверка и подписване на работния лист.  

Препоръчва се предварително инсталиране на мобилното приложение Locus Map и/или 
алтернативните приложения MAPS.ME, OsmAnd и др. с възможност за офлайн използване на 
карти. Необходимо е предварително записване на карти на България към приложенията, които 
могат да се използват в offline режим. По време на теренната работа се прави запис на маршрута, 
регистрира се местоположението на нови обекти, записва се допълнителна информация за новите 
и променени обекти. Регистрираните данни се използват в следващия етап – обработка на данни 
и оформяне на резултатите. Препоръчително е студентите да се запознаят предварително с 
възможностите на мобилното приложение и работата с него.  

Теренната работа на студентите през ден 1 и ден 2 приключва с представяне на работните 
материали за проверка от страна на преподавателите. 

 

ОБРАБОТКА НА ДАННИ  

ДЕН 3 (20  МАЙ 2023)  

Обработка на данни и оформяне на резултатите 

След завършване на теренната работа студентите самостоятелно обработват данните и 
оформят в цифров вид (пр. в AutoCAD) резултатите от обновяването на топографската карта. На 
картата се нанасят всички нови или променени обекти по изминатия маршрут. Посочва се трасето, 
по което е извършено маршрутното обновяване. Допуска се използването на знаци, различни от 
топографските за съответния мащаб, които трябва да бъдат пояснени в легендата на картата. 

 

 

https://www.sofiatraffic.bg/interactivecard/
https://www.sofiatraffic.bg/interactivecard/
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ЗАЩИТА И ЗАВЕРКА НА ПРАКТИКАТА  

ЗАВЕРКА  (7 ЮНИ 2023 )  

За заверка на практиката всеки студент предава индивидуална папка, която съдържа: 

▪ Заглавна страница; 

▪ Обяснителна записка; 

▪ Резултат от обновяването (карта в М 1:50 000); 

▪ Копие на оригиналната карта; 

▪ Работен лист, подписан от преподавателя по време на теренната работа. 
 

В обяснителната записка се описват цел на практиката, маршрут и извършена дейност, 
използвани мобилни приложения и софтуер за обработка, нанесени от студента обекти върху 
картата и условни знаци, с които те са изобразени. 

 
Защитата и заверката на практиката ще се състоят на 7 юни 2023 г. Часовете за отделните 

групи ще бъдат допълнително съгласувани между преподавателите и студентите и ще бъдат 
обявени на страниците на преподавателите в уеб сайта на УАСГ. На студентите ще бъдат задавани 
въпроси по оформянето на изобразените от тях обекти и извършената работа на терен. 

 
 
 
 
 
София, 2023 г. 

Ръководител на практиката:  
гл. ас. д-р инж. Силвия Маринова 


