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Резюме 

Разгледани са промените в знаковата система за топографски карти в 

мащаб 1 : 25 000. Направено е сравнение с използваната досега знакова 

система, като са посочени най-съществените подобрения, както и няколко не 

особено добри промени. Указани са някои възможности за бъдещи изменения в 

знаковата система на топографските карти. 

 

1. Знакови системи за средномащабни топографски карти у нас 

Макар и със сравнително кратка история, българската топография може да се похвали 

с множество знакови системи за изработване на топографски карти в средни мащаби. За 

съжаление, досега те винаги са били „заети“ от други държави.  

Първите български топографски карти са изработени в създаденото с указ № 170 на 

Княз Фердинанд от 27 декември 1891 година Топографическо отделение към Генералния 

щаб на армията. Те всъщност са пречертани и актуализирани руски топографски карти. 

Изработени са с руски условни знаци и дори надписите в тях са на руски език.  

През 1892 година руските условни 

знаци официално са приети за „всеобща 

употреба“ в страната. Тъй като те не винаги 

са удобни и приложими за територията на 

България,  постепенно се налагат промени. 

Въведени са и някои нови условни знаци. В 

тази случаи към картата задължително се е 

прилагала „таблица“, която показва 

промените (Коцева 2013, стр. 159, 160). 

През 1897 година направените 

промени в руските знаци стават официални и 

се замисля издаването на първата българска 

топографска карта в М 1 : 40 000. В нея се 

използват надписи на български език (фиг. 1). 

През 1938 година Картографският 

отдел на ДГИ (Държавен географски институт) издава „Условни знаци и упътване за 

употребяване условните знаци при топографското снимане на страната в мярка 1 : 25 000“ 

(Коцева 2013, стр. 163). Въведените знаци много напомнят немската знакова система в 

същия мащаб. 

След Втората световна война знаците за изработване на топографски карти в средни 

мащаби отново се променят, така че да съответстват на знаковата система, използвана в 

СССР. Всяка промяна в последната е съпроводена от изменение на българските условни 

 
Фиг. 1 Фрагмент от т.к. в М 1 : 40000 



знаци. Например, издадената през 1960 година система
1
 е отменена, защото през 1963 година 

съветската знакова система е променена.  

Издадените през 1965 година „Условни знаци и образци на шрифтове и съкращения за 

топографски карти в М 1 : 25 000, 1 : 50 000 и 1: 100 000“, официално се използваха цели 48 

години, чак до 2013 година, когато бяха заменени от „Условни знаци, образци на стилове и 

съкращения за издаване на топографска карта в мащаб 1:25 000“. 

През 2013 година Военно-географската служба към БА издава нови условни знаци за 

М 1 : 25 000. В тях може да се забележи както добра приемственост с отменената знакова 

система от 1965 година, така и много нови и променени знаци. 

2. Основни проблеми в знаковата система от 1965 година 

Фактът, че една знакова система успешно се използва почти половин век, сам по себе 

си говори за нейните качества. Без преувеличение може да се каже, че тя беше един от най-

добрите образци за времето си. Но през годините от нейното създаване бяха извършени 

много промени, които трябваше да се отразят в знаковата система. Наложително беше да се 

коригират и някои неточности, които бяха забелязани по време на използване на знаците. 

2.1 Променена действителност 

2.1.1 Новопоявили и изчезнали се обекти 

В резултат на икономическото развитие се появиха множество нови обекти, за които 

нямат предвидени знаци в отменената система. Такива са, например, вятърните и 

фотоволтаичните електроцентрали.  Редица обекти, като дараци или воденици са изчезнали 

или се срещат много рядко. Важността на редица обект сред останалите е променена.   

2.1.2 Компютърни технологии 

Навлизането на компютрите промени както технологиите за създаване на карти, така 

и начините за тяхното използване. Създадените в средата на XX век знаци трябваше да бъдат 

променени, за да отговарят на специфичните изисквания при обработка и визуализация на 

данните в цифрова среда.  

Въпреки, че не се очаква хартиените топографски карти да изчезнат, в следващите 

години все по-често картите ще се използват в цифров вид. Възможностите за по-точни 

измервания, географски анализи и работа със слоеве, както и с подложка от снимка на 

района, все  ще наклоняват везните в полза на използването на картите в цифрова среда. 

2.1.3 Обществени взаимоотношения 

Създадена в разцвета на социалистическото общество, знаковата система отразява 

различни взаимоотношения на собственост спрямо съществуващите сега. Променени са и 

ценностите на обществото. Днес не изпълнението на петилетните планове е в дневния ред на 

обществото, а опазване на околната среда, възможности са рекреация и почивка. Ето защо, 

тежест в знаковата система следва да имат не толкова обектите на промишлеността, колкото 

защитените обекти, обектите за спорт и почивка.   

2.1.4 По-широко използване на СТК за граждански нужди 

Макар, че топографските карти в М 1 : 25 000 все още са секретни, стопанската карта 

изработвана на тяхна основа се използва все повече. Съгласно Наредба 8
2
 опорните планове 

за общите устройствени планове  се изработват на основата на топографска карта в М 1 : 

25 000.  

                                                 
1
 „Условни знаци за топографски карти в мащаби 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 и упътване за употреба на 

условните знаци“, издание на Военно-топографската служба при ГЩ – 1960 г. 
2
 Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (Обн., ДВ, бр. 57 

от 2001 г.) 



2.1.5 Навлизане на GPS системите  

Основното приложение на топографските карти в М 1 : 25 000 е ориентиране на 

местността по тях. През последното десетилетие масово навлязоха GPS системите, които 

имат две съществени предимства пред СТК: показват местоположението на апарата и водят 

потребителя до зададена точка. Освен това, навигационните карти се обновяват често 

(например, ORM има поне четири обновявания годишно). В тези условия е нужно да се 

дефинира отново ролята и предназначението на СТК. 

2.1.6 Специфични изисквания по стандартите на НАТО 

През 1965 година България беше член на Варшавския договор и беше нормално 

знаковата ни система за е подобна на тази на останалите участници във военния съюз. Днес 

страната ни е член на НАТО и знаковата ни система следва да отговаря на стандартите на 

алианса.  

2.2 Грешки и неточности в знаковата система от 1965 година 

2.2.1 Русизми 

Отменената знакова система за СТК всъщност е леко преработена съветска знакова 

система. Тя съдържа знаци за обекти, които не се срещат на територията на страната. 

Класификационните стъпала в нея отговарят на честотата на срещане на обектите в бившия 

СССР, а не у нас. 

2.2.2 Голямо количество знаци 

Едно изследване на Kent и Vujakovic (2009) разглежда броя на знаците за създаване на 

средномащабни карти в множество европейски държави и прави извода, че повечето знакови 

системи съдържат между 100 и 150 знака, като в Ирландия и Исландия се създават карти 

само със 73 и 74 знака. Отменената знакова система у нас съдържа 309 знака, т.е. два – три 

пъти повече от тези на другите държави. Големият брой знаци в знаковата система поставят 

два проблема: 

 по-бавна работа с картите. Известното в психологията изследване на Sol Sternberg 

показва, че времето за реакция представлява линейна функция на броя знаци в набора, сред 

който се търси тестовия, защото човешкият мозък сканира изчерпателно паметта. По-просто 

казано, колкото повече знаци има в знаковата система, толкова по-бавно ще се възприема 

всеки от тях. 

 непознаване на знаковата система. Малко хора биха си направили труда за да 

научат и запомнят няколко стотин знака, особено ако не използват топографски карти 

ежедневно. И най-добрата знакова система не изпълнява пълноценно функциите си, ако не се 

познава и разбира добре от работещите с нея. 

Поради това е удачно да се намали броя на знаците, така че те да могат да бъдат 

научени и лесно използвани.  

3. Анализ на новата знаковата система  

Краткият преглед на новата знакова система за създаване на топографски карти в М 1 

: 25 000 има за цел както запознаване с основните промени в системата, така и посочване на 

нейните добри страни и на някои допуснати неточности и грешки при създаването ѝ. 

3.1 Означаване на знаците  

Знаците в отменената знакова система за СТК имат поредни трицифрени номера. Те 

показват йерархията между знаците: тези с по-малки номера имат предимство при 

разрешаване на конфликти на картата; при пресичане или припокриване на знаците. 

Мащабният и немащабният знак за изобразяване на един и същ обект се означаваха с 

еднакъв номер и допълнителна сигнатура „а“ и „“б“.  



В новата знакова система номерата са пет цифрени. Поредността между тях не е 

много ясна. Знаци с поредни номера могат да се открият в различни табла, а с много 

различни – непосредствено един след друг. Например, знак № 021030 се намира между знаци 

№08220 и № 08420. След знак № 08940 следва № 09030, а малко по-надолу – знак № 8410. 

Търсенето по номер на знак на практика е невъзможно. 

Предполагаме, че това не са номера на знаците, а вътрешни номера на обектите. 

Номерацията на обектите трябва да отговаря на тяхната класификационна схема, така че 

сходните в същността си обекти да имат близките номера. Номерацията на знаците трябва да 

отразява графична им йерархия при функционирането им на картата: кои обекти ще се 

прекъсват, отместват или елиминират при наличие на конфликти. При знаковата система за 

кадастрални карти е направено ясно разграничение между номерация на знаци и на обекти. 

Наредба № 3 от 28 април 2005 г.
3
 дава идентификаторите на кадастралните обекти, а в 

книжката с условни знаци
4
 означенията имат последователни номера. 

Една много удачна промяна е добавянето в таблицата на поле „Начин на използване“, 

в което са поместени кратки указания за прилагането на знаците. Те в голяма част от 

случаите заместват правилата за употреба на знаците, които преди се поместваха в края на 

книжката с условните знаци и изискваха непрекъснато разлистване. 

Повечето пояснения са кратки, ясни и дават необходимите указания за използване на 

знаците. Могат да се забележат и някои неудачни текстове. Например, знак № 04710 

„Вентилационна шахта“ е пояснен: „Съоръжения за вкарване на въздух в шахтите и 

галериите.“. Този текст описва обекта, а не използването на знака. Освен, че обижда 

интелигентността на създателите и ползвателите на топографските карти, текстът всъщност 

ограничава използването на знака единствено до минните обекти и не позволява неговото 

използване при други обекти, например, подземни паркинги или промишлени съоръжения. 

3.2 Описание на знаците 

Част от знаците са твърде конкретни. Специален знак № 00340 (фиг. 2а) показва 

„Координиран изпъкващ паметник“. Съществуват още множество изпъкващи обекти, като 

кули; камбанарии; минарета; радио и телевизионни мачти, за които не е предвидено 

специално изобразяване, ако са „координирани“. Едва ли има пречка с 

малкото кръгче в основата на знака да се показва, че тези обекти имат 

точно определени координати.  

Знак № 00815 (фиг. 2б) е предвиден за „Училища, неизразяващи се в 

мащаба“. За останалите обществени сгради (болници, детски градини, кметства) няма 

подобен знак, което е необяснимо. Вместо да се въвежда този знак, в поясненията може да се 

укаже, че всички обществените сгради се поясняват с надпис за техния вид (в случая – „уч.“).  

Знак № 00815 е немащабен (показва сграда, неизразяваща се в мащаба), а размерите 

му са огромни и няма ясно изразена точка на вмъкване. Не е ясно дали ще се завърта по 

протежение на обекта си или ще се ориентира на север. 

3.3 Нови знаци 

Добавени са знаци за обекти, които липсват в отменената знакова система. Голяма 

част от тях са логични и добре конструирани. Ще бъдат показани няколко примера: 

Фонтан. Макар и да изглежда странно, в знаковата система от 1965 г. 

липсва знак за фонтан. При създаване на карти се най-често се използваше 

знака за гейзер (№ 182). Новият знак (фиг. 3) е добре познат от знаковата 

система на ЕТК. Добавени са 14 точки, които трябва да символизират 

                                                 
3
 Наредба № 3 от 28 април 2005 г. а съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, изд. на МРРБ 
4
 Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени територии  за мащаби 1 : 10 000 и 1: 

5 000, изд. на ГУГК 1972 г. 

СТК     ЕТК 

Фиг. 3 

    а         б 

Фиг. 2 



течащата от фонтана вода. Тази добавка противоречи на един от основните принципи при 

създаване на знакови системи: използване на минимален брой конструктивни елементи (виж 

Лютий и колектив, 1986). Точките всъщност са напълно излишни: знакът на ЕТК се 

възприема добре и без тези точки, защото горната му част символизира водната струя. 

Охладителни кули и цистерни. Новите знаци за охладителни кули № 06800 (фиг. 4а) 

и за цистерни № 05410 (фиг. 4б) са асоциативни и показват общата форма на обектите. 

Отразяват коректно важността на обектите си. Не е било нужно да се 

дават два примера за охладителна кула, а само да се посочи, че това е 

знак за мащабно изобразяване на обектите. Към тази група обекти е 

удачно да се добави и знак за силоз. Силозите за зърнени храни са 

много често срещани, имат достатъчно големи размери, за да бъдат 

изобразени и често представляват много добър ориентир на местността. 

Спортни обекти. Въведени са четири знака за спортни обекти: № 02113, № 02123, № 

02130 и № 02124. Използвани са много удачни и асоциативни знаци за стадиони с и без 

лекоатлетически писти (фиг. 5 а и б).  

Знак № 02130 (фиг. 5в) изобразява 

„Хиподруми, колодруми и др.“ и е 

разположен в раздел „Промишлени, 

селскостопански и социални обекти“, 

докато останалите три знаци се четири 

табла по-напред в раздел „Застроени територии“. Самият знак не се различава от № 02113 

по друго, освен по общата си форма. Затова е удачно всички спорни съоръжения с писти да 

се изобразяват чрез един и същ знак - № 02113. Знакът за игрище (фиг. 5г) е семпъл и 

информативен. Неговото приложение може да се разшири за всички видове площадки: 

детски площадки; заводски площадки, както и площадките за почивка край магистралите.  

3.4 Излишни знаци 

Конструирани са множество знаци, които не въвеждат нови означения. Могат да се 

посочат примери, при които на един и същ графичен знак, в различен контекст и му се 

придава друго значение. Част от проблемите са наследени от отменената знакова система. 

Предвидени са шест знака за мащабно изобразяване на сгради (фиг. 6): № 00820 

(жилищни и нежилищни), № 00821 (училища, болници и други), № 00822 (стопански), № 

05600 (главни сгради на електроцентрали), № 04620 (фабрики и мелници), № 09830 (депа и 

гари). Всички те показват сгради със специфично предназначение, които се различават само 

по надписа си, а контурът на сградата се запълва с черно. Това е едно и също означение. 

Какво налага въвеждането на цели шест знака? Може да се използва само един знак, а 

в поясненията да се отбележи, че предназначението сградите се указва с надпис, когато това 

е възможно. Прави впечатление, че за някои видове сгради (фиг. 6 г и д) не се предвижда 

задължителен надпис, така че те не могат да бъдат различени от жилищните сгради. В 

същото време липсват знаци за сградите на летища, пристанища, автогари, молове и т.н. Ето 

защо, опитът да се предвидят отделни знаци за всички сгради изначално е обречен на провал.   

Освен тези шест знака, са предвидени други 20 за изобразяване на сгради: три за 

изпъкващи сгради (00920, 00921 и 00922), четири знака за немащабно изобразяване на сгради 

(00811, 00814, 00815 и 00910), за специфични сгради 06620 (пчелини), 07000 (горски дом); 

08110 (компресорна станция); 08210 (помпена станция); 00823 (паянтови постройки), както и 

№ 00820         № 00821       № 00822            № 05600        № 04620      № 09830 
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осем знака за сгради по ж.п. линиите (гари, спирки, кантони и т.н.). Така общият брой на 

знаците за сгради е двадесет и шест. И то без да броим знаците за религиозни постройки. 

Този брой е още по-впечатляващ, като се има предвид, че за разлика от ЕТК, сградите 

не са основен обект на изобразяване в М 1 : 25 000. Ето защо е удачно броят им да се 

редуцира, като се въведе основен принцип на класификация, според тяхната значимост: 

изпъкваща сграда, сграда и паянтова сграда. За трите типа 

сгради се предвидят по два знака (за мащабно и за 

немащабно изобразяване. Вторият принцип за 

класификация (предназначението на сградите) може да се 

показва с надпис. Така само шест знака могат да заменят използваните сега 26. На фиг. 7 са 

показани шестте знака, използвани за М 1: 24 000 и 1 : 25 000 за граждански цели в САЩ. 

Подобно на сградите, в новата знакова система за създаване на карти в М 1 : 25 000 са 

предвидени огромен брой знаци за мостове - 17 (виж фиг. 8). Класифицирани са според вида 

на обекта, който моста обслужва (ж.п. линия, автомагистрала, пешеходна алея). Това се 

вижда в контекста на картата и не е нужно да се пояснява чрез знаци. 

Могат да се забележат знаци за един и същ обект, представени два пъти: № 10921 

(табло 10) и № 10920 (табло 14) се наричат „Мостове за пешеходци“ и не се различават 

графично. Аналогично знаци № 15000 и № 10410 се намират в различни табла и означават 

Фиг. 7 Знаци за сгради в USGS 

Topographic map symbols 

Фиг. 8 Знаци за мостове 



„Мостове през незначителни препятствия“. Знакът за естакада е в раздела за ж.п. линии, а 

за пътища не е предвиден подобен знак. 

Канадската NTS
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, има само три знака за мост (фиг. 9):  а – мост; 

б – подвижен мост; в – пешеходен мост. При това мостовете не са 

придружени с надпис за техните характеристики.  

Това показва, че трябва да се редуцират част от знаците за 

мостове, защото те не носят допълнителна информация. Надписите към тях са достатъчно 

информативни. 

За изобразяване на пчелини са въведени знаци  № 66020 „Пчелини (с постройки)“; № 

66021 „Пчелини без дървета“ и № 66022 „Пчелини с дървета“ (фиг. 10). Знак № 66020 е 

аналогичен като останалите знаци за сгради. За да стане 

ясно какъв обект се изобразява, в знаковата система 

трябва да се предвиди задължителен надпис, който сега 

липсва. Наличието на два знака № 66021 и № 66020 

поставя въпроса за разликата между графичен и 

картографски знак. На горния ред на фиг. 11 са показани три 

графични знака: а) сграда; б) граница на стопански обект и в)  

площ, заета от високостеблена растителност. Именно тези знаци 

трябва да бъдат описани в знаковата система, а не 

комбинацията от тях (фиг. 11 г), с която се изобразяват също 

така паркове и вилни зони. Липсата на пояснителен надпис не 

позволява да се разбере, че знаци № 66021 и № 66020 показват 

пчелини.  

По подобен начин  са въведени знаци за гробища с дървета и гробища без дървета (№ 

07520 и № 07600).  

Знак № 13930 (фиг. 12 долу) „Дървета и храсти покрай 

реки, канали и вади“ ненужно дублира знак № 10020 (фиг. 12 

горе) „Дървета покрай реки, пътища, канали и вади“. Всъщност 

и двата знака са излишни, защото показват примери за 

приложение на знак № 23700, в случая когато дърветата са 

засадени покрай линеен обект.  

На фиг. 13 са показани два знака: а)  № 06013 

„Писта на военно летище“ и №06014 „Писта на 

гражданско летище“. Дори и да е заложена някаква 

разлика между знаците, такава не може да се забележи. 

Затова е удачно да се използва един знак, а видът на 

летището да се поясни с надпис. 

За изобразяване на насипи е предвиден един удачен знак № 14200 (фиг. 14 а). 

Конструкцията му позволява чрез него да се изобразят както самостоятелни насипи, така и 

такива по инженерни и хидротехнически съоръжения. Поради 

това знаци № 09010 „Насипи“; № 09011 „Насипи от едната 

страна на железопътна линия“; № 09920 „ … насипи на 

автомагистрали, усъвършенствани шосета, шосета и 

подобрени почвени пътища“; № 14100 „Насипи от едната 

страна“ (фиг. 14 б до д) са напълно излишни. Те не показват 

нови знаци, а комбинация от вече описани в знаковата система. 

Затова се явяват примери за приложението на знак № 14200, а 

не нови означения.  
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По подобен начин са описани няколко знака за тунели на различни обекти,  в т.ч. и 

сифони на канали. Всички тези знаци само утежняват и без това обширната знакова система. 

3.5 Липсващи знаци 

Знак № 05600  обозначава „Електроцентрали (ВЕЦ, ТЕЦ, електрически подстанции и 

възлови станции)“. От една страна, наименованието на знака позволява чрез него да се 

изобразяват и обекти, които не произвеждат електричество и всъщност не са 

електроцентрали. От друга страна, ограничава използването на знака само до ВЕЦ и ТЕЦ, 

като не може да се използва за изобразяване на фотоволтаични и вятърни паркове.  

Самият знак № 05600, показан на фиг. 6 г, всъщност изобразява само и единствено 

сграда. Спрямо отменената знакова система е премахнат задължителния надпис, които го 

отличава от останалите сгради. Така представен, той по нищо не се отличава от знак № 00820 

за жилищни и нежилищни сгради. 

3.6 Променени знаци 

Външният вид на редица знаци е променен, за да станат те по-удобни за изчертаване 

на компютър. В повечето случаи това е направено удачно. Могат да се посочат и примери, 

когато новите знаци са по-груби и не естетични от старите. На фиг. 15 са 

показани знак № 13400 „Реки и ручеи“ (горе) и знак № 23020 „Промойна“ 

(долу). В новата знакова система би трябвало да се увеличава тяхното 

графично качество на знаците, а не да се намалява. Съвременните 

компютърни системи позволяват това.   

3.7 Въведени знаци вместо правила 

Едно от основните топографски правила гласи, че размерите на знаците могат да се 

преувеличават (при по-голяма значимост на обектите им) или да се намаляват с до 1/3 от 

размера им. Вместо да се използва това правило, в новата знакова система се 

въвеждат различни знаци. На фиг. 16 са показани трите знака за представяне 

на карстови фунии, неизразяващи се в мащаба на картата (знаци № 21710, № 

21720 и № 21730). Дори поставени един до друг, знаците трудно се 

различават, а разположени на картата, ще бъде невъзможно да се определи кой точно знак е 

използван. Това не е и необходимо, с оглед значението на тези релефни форми. 

3.8 Слабо различими знаци 

Ако не можете да забележите разлика в представените на фигури  17 и 18 знаци, то е 

защото такава практически няма. Знаците за ж.п постове и блокпостове (№ 08910); за ж.п. 

кантони (№ 08220) и за помпена станция (№ 08210) изобразяват различни обекти, но не 

могат да бъдат различени на картата едни от друг (фиг. 17).  

Аналогично, знаците за електрическа помпа (№ 08220), 

пчелин (№ 06620) и постове и кантони на шосета (№ 08920) не 

могат да бъдат различени (фиг. 18). Знаци, изобразяващи толкова 

разнородни в същността си обекти, трябва да изглеждат много 

различно. 

Всеки примитив, използван за конструиране на графични знаци има по шест визуални 

променливи (форма, цвят, размер, ориентация, светлота и текстура). Самите графични знаци 

могат да имат по няколко графични примитива. Това позволява да се 

конструират огромен брой ясно различаващи се помежду си знаци. За 

положителен пример можем да покажем знаците на фиг. 19: № 05800 

„Радиостанции и телевизионни центрове“ и 07000 „Горски дом“. Те имат за основа 

правоъгълник, както знаците на фиг. 17 и фиг. 18, но добавените допълнителни примитиви, 

ясно ги различават от останалите знаци.  
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В новата знакова система ясно различими знаци са заменени със знаци, които не могат 

да се различат сред останалите. На фиг. 20 са показани старият (а) и новият (б) 

знак за пчелин. Трудно е да се обясни какво налага замяната на един 

разпознаваем знак с друг, който трудно може да бъде различен от знаците на 

фиг. 17 и фиг. 18, както и от множеството знаци за сгради. 

Десетте знака, показани на фиг. 21 е трудно да бъдат различени един от друг. Те 

показват релефни форми, но са лошо описани в знаковата система. Първите три от тях (фиг. 

21 а, б и в) № 22341, № 22342 и № 22343 са наречени 

„Морени“. Сигурно създателите на знаковата система 

са имали нещо предвид, но то остава неясно за 

ползвателите, още повече че при тях полето „Начин на 

използване“ е празно. Следващите три (фиг. 21 г, д и е) № 22351, № 22352 и № 22353 са 

наречени „Каменни реки“. След тях следват още три знака (фиг. 21 ж, з и и) № 22361, № 

22362 и № 22363, които трябва да изобразяват каменни срутища. Последният, десети знак 

(фиг. 21 й) с № 22704 е предназначен за каменисти и чакълести сипеи. 

Изброените по-горе релефни форми по принцип се изобразяват чрез площни знаци, 

затова в знаковата система следва да се дефинира начинът на запълването им с показаните 

кафяви триъгълници. Особено важно е да се покаже по какво се различават знаците им върху 

картата, което не е направено. 

3.9 Други промени 

В отменената знакова система граници на растителна покривка и почви (знак № 232) 

се изобразяваха с точковата линия в черно  (фиг. 22 горе). Тя е заменена с непрекъсната 

линия в зелен цвят (знак № 23200 на фиг. 22 долу). Това е много 

спорна промяна, защото не е особено удачно границите на 

глинести повърхности или пясъци да се изобразяват със зелен 

контур.  

Замяната на точкова линия с непрекъсната нарушава логиката при използване на 

линиите върху топографските карти. С непрекъсната линия се показват обекти с ясно 

изразени на терена граници. С пунктир се изобразяват недействащи обекти, например, в 

строеж; по-маловажни обекти, например, пътеки; обекти с неточно определени граници 

(просеки, непостоянна брегова линия).  Чрез точкова линия се показват обекти с променящи 

се или неясни граници (подземни течения на реки, граници на сипеи и фирнови полета). 

Границите на растителността в отменената знакова система правилно бяха поставени в 

последната група, защото не са ясно определени на терена (например, границата на гора или 

на храсти) и защото са най-бързо променящия се елемент на топографските карти. Дори се 

допускаше да не се изобразява точковата линия при много неясни граници
6
. 

Знак № 232 беше използван половин век без да създава особени проблеми. Това прави 

промяната му още по-необяснима. Удачно е да се използва точкова линия в зелен цвят. 

Знак № 31500 (фиг. 23) би трябвало да изобразява „Държавен резерват“. Но такъв 

обект не съществува, съгласно нормативните документи. Категориите защитени територии, 

според чл. 5 на ЗЗТ
7
 са: резерват; национален парк; природна 

забележителност; поддържан резерват;  природен парк; 

защитена местност. С оглед на голямото значение, което днес 

се отдава на опазването на околната среда е удачно да се въведат знаци за изобразяване на 

всичките шест категории защитени територии. От фиг. 23 не може да се определи в каква 

посока спрямо линията е защитеният обект. Редно е знакът да се преработи, за да е ясно от 

коя стана е резервата. 
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Знак № 24403 (фиг. 24 а) е наречен „Клек“, а в описанието е посочено „За 

изобразяване на иглолистни нискорастящи храсти“. Най-напред трябва да се посочи, че 

клекът е вид бор, т.е. е дърво, а не храст. Второ, изобразяването на 

други видове иглолистни храсти със знак, с надпис „клек“ е най-малко 

подвеждащо. При наличие на обособен знак за храсти № 25410 (фиг. 24 

б) не е ясно защо се използва знака за изобразяване на дървета (фиг. 24 

а). За изобразяване на клек е предвиден и друг знак – № 25820 „Пълзящи храсти (клек и 

други)“, показан на фиг. 24 в. Надписът на знак № 24403 е поставен отляво, в нарушение на 

правилото, че надписите се поставят отдясно на знака, който поясняват. 

Знак № 01601  изобразява различни обекти: „Прозорец на квартал в зелено, паркове в 

населени места и почивни комплекси“. Вместо конкретен знак е показана извадка от карта 

(фиг. 25). Трябва да се прави ясно разграничение между 

описание на знаци и примери за тяхното използване. По 

същия начин (запълване на квартала в зелено) се оформят и 

вилните зони (знак № 02500). Така парковете и вилните зони 

се изобразяват с един и същ знак. Нарушен е основен 

принцип в картографията: за всеки вид обект да се проектира 

отделен знак.  

Знаци № 01630 и № 01620 също не въвеждат нови означения, а просто показват как се 

изобразяват населени места с над и под 50 000 жители. Удачно е в края на Таблата с условни 

знаци да се обособи раздел, в който да се показват примери за изобразяване на суперзнаци 

(знаци, съставени от вече описаните в таблата знаци за единични обекти). 

4. Заключение 

Новата знаковата система за създаване на топографски карти в М 1 : 25 000 

представлява сериозна крачка напред, спрямо използваната в последните десетилетия. 

Поправени се редица грешки и са изхвърлени русизмите от нея. 

Повечето от отбелязаните по-горе несъвършенства на знаковата система могат лесно 

да се отстранят. Най-сериозният проблем е системата за класификация на обектите. 

Критериите за класификация в редица случаи са неясни, очевидно в добавянето на обекти и 

на знаци по различно време. Като по-съществен проблем се откроява големият брой знаци 

(542, спрямо 352 в отменената). Част от тях са излишни: не въвеждат нови означения; 

повтарят се или представляват примери за използване на вече описани знаци. 
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