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Резюме 
Направени са няколко предложения за изменения на знаковата система на плановете 

за регулация, които ще ги направят по-четливи. Дискутирана е замяна на  ръчния начин за 

промяна на плановете чрез задраскване на отпадналите линии и надписи. В 

съществуващата знакова система, въведена с Наредба № 8 през 2001 година, редица 

елементи на плана се изобразяват с един и същ знак: бордюри и вътрешни регулационни 

линии; улични регулационни линии и граници на имоти – публична собственост. Предлага се 

за всеки елемент от плана да се въведе специфичен знак. Множество знаци на ПР и ПРЗ са 

оформени в черно, в т.ч. от кадастралната карта, административни и строителни 

граници; надписи за устройствени зони и режим на застрояване; осеви линии и осеви точки; 

размери на улици и радиуси на кръгови криви; граница за промяна на режима за 

застрояване. Показано е, че при използване на различни цветове и дебелини на линиите   

плановете по-бързо и лесно. 

1. Въведение 

Наредба № 8 от 14 юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените 

планове е издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

обнародвана е ДВ,  бр. 57 от 26.06.2001 г. По-нататък ще бъде указана само като Наредба № 

8. С нея се определят задължителните изисквания към обема, съдържанието и графичния вид 

на устройствените планове, които се създават за територията на България. 

Знаковата система на Наредба № 8 има редица слабости и несъвършенства. Ако се 

спазват точно изискванията в нея, плановете се четат трудно. Затова проектантите си 

позволяват да правят някои промени, които според тях подобряват читаемостта на плановете 

за регулация (ПР). В много общини са въведени собствени правила за промяна на знаковата 

система на Наредба №8, които да редуцират нейните недостатъци. 

Една от причините за проблемите в знаковата система на Наредба № 8 е неспазването 

на основни картографски принципи при нейното проектиране. Тя е разработена от 

архитекти, които никога не са изучавали картография. Ще покажем, че с няколко промени в 

знаците може да се изпълнят картографските изисквания за проектиране на знакови системи. 

Така плановете за регулация ще станат по-четливи и лесни за възприемане и разбиране. 

Всички примери, използвани в статията са от реални обекти. 



Фиг. 2 Кадастърът, изобразен в черен цвят 

затруднява четенето на ПР 

Фиг. 3 Читаемостта на ПР се  увеличава, 

когато кадастърът е изобразен със сив цвят  

 

2. Отделяне на фигурата от фона 

Според знаковата система за изработване на кадастрални карти
1
, всички кадастрални 

знаци са в черно, с изключение на някои от знаците за хидрографски обекти. Черният цвят 

има най-голямо графично натоварване. Освен обектите на кадастъра, върху ПР в черен цвят 

се изобразяват административни граници, осевите линии и 

точки, размерите на улиците и т.н. Това не само натоварва 

изключително много плановете, но създава и друг, по-

сериозен проблем. 

В когнитивната психология проблемът за отделянето 

на фигурата от фона при възприемане е много съществен. На 

фиг. 1 е показана илюстрация, която не позволява да се 

разбере какво е изобразено, защото е затруднено 

обособяването на фигура и фон. Можете да видите както 

саксофонист, така и лице на момиче.  

По подобен начин на плановете за регулация е трудно 

да се установи кое е основното съдържание и кое – 

допълнителното. В картографската литература изрично се 

посочва, че тематичното съдържание (заради което се 

изработва картата или плана) трябва да се изобразява с по-

голяма графична тежест, отколкото общогеографското (служещо за ориентация). В знаковата 

система на ПР това не е спазено (фиг. 2). 

Възприемането на ПР е затруднено, защото чертежите изглеждат претупани с линии. 

Не може бързо да се обособи основното съдържание (регулационни линии и идентификатори 

на имоти) от допълнителното (кадастър, релеф и осеви линии и точки). 

                                                 
1
 „Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1: 1000 и 

1 : 500“, издание на ГУГКК 1972 година. 

Фиг. 1 Трудно отделяне на 

фигура от фон 



Една малка корекция – изобразяването на кадастъра в сив цвят (фиг. 3) – води до 

голяма разлика във възприемането на плановете. Регулационните линии и идентификаторите 

на имотите изпъкват и в същото време е възможно да се направи справка за кадастралните 

граници и номера. 

3. Различимост на знаците 

Основно правило в картографията е, че знаците изобразяващи различни обекти, 

трябва ясно да се различават помежду си. За да постигне това, картографията разполага с 

шест инструмента, наречени визуални променливи (дефинирани от Bertin 1967): форма, цвят, 

ориентация, светлота, големина и текстура. В знаковата система на плановете за регулация 

съществува нееднозначност при изобразяване на най-важните обекти: с едни и същи знаци се 

изобразяват различни в същността си линии (фиг. 4). 

Вътрешни регулационни линии и бордюрни линии се изобразяват по един и същ 

начин: синя линия с дебелина 0.2 mm. На фиг. 5 е показан пример от реален проект 

(Експозиционен център в гр. Видин), при който е невъзможно да се установи кои са 

вътрешни регулационни линии и кои – бордюрни. Ако се спази точно знаковата система на 

Наредба № 8, няма как да се установи къде е границата между УПИ I и УПИ XIV (и двата са 

частна общинска собственост).  

За да се различават бордюрите от вътрешните регулационни линии е необходимо те 

да се изобразяват по специфичен начин. Картографската практика показва, че най-лесно се 

възприемат знаците, ако те имат разлика в две визуални променливи. Предлагаме да се 

промени както цвета на линиите, така и тяхната дебелина: вътрешните регулационни линии 

да се изобразяват с по-дебела линия и в по-тъмно син цвят спрямо бордюрите (фиг. 6). 

По същия начин уличните регулационни линии и границите на имотите публична 

собственост трябва да се различават. Тъй като изобразяват регулационни  линии, двата знака 

Фиг. 4 Извадка от Приложение № 2 към чл. 67 от Наредба № 8 (Таблица 3) 

Фиг. 5 Знакова система по Наредба №8 Фиг. 6 Променена знакова система 



трябва да имат еднаква графична тежест. Затова е удачно те да се различават само по цвета 

си: уличните регулационни линии да се изобразяват с тъмно чревен цвят, а регулационните 

линии, публична общинска и държавна собственост да запазят цвята си (фиг.8).   

4. Сходното да се изобразява по сходен начин 

Съществен принцип в картографията е „сходното да се изобразява чрез сходни 

знакови средства“. Идеята е, чрез начина на представяне на обектите, да се подчертае 

тяхното сходство. При създаване на знакова система картографът трябва да намери общ 

графичен примитив или визуална променлива, които да използва при конструиране на 

знаците за подобни обекти. Много често за тази цел се използва цвета: например, 

хидрографски обекти се изобразяват в син цвят, а хоризонталите в кафяв. По този начин 

знаците бързо се причисляват към някой от елементите на съдържанието, което улеснява 

четенето на картата. 

В знаковата система на Наредба №8 това съществено картографско изискване не е 

спазено. Например, знаците за основните елементи на ПР – регулационните линии нямат 

общ елемент, който да ги свързва. Те се изобразяват както останалите обекти с дебелина 0.2 

mm, а цветът им може да бъде червен, син, зелен, кафяв, оранжев или виолетов. 

Осевите линии и точки се изобразяват в черно, както и кадастъра. Те интуитивно се 

причисляват към дадените елементи (фон), вместо към новопроектираните (фигура).   

 

4.1 Регулационни линии 

Тъй като цветовете на регулационните линии са в различен цвят (син и червен), най-

подходящо е общият им елемент да бъде тяхната дебелина. Ако те се изобразяват с по-

дебели линии от останалите, ще имат и по-голяма графична тежест и ще изпъкват на плана. 

За да е сигурно различаването на две визуални променливи, стойностите им трябва да 

се отличават най-малко с 50%. Следователно, при дебелина на линиите 0.2 mm, дебелините 

на регулационните линии трябва да бъдат най-малко 0.3 mm. При натоварени регулационни 

планове това удебеляване на регулационните линии ще повиши общото графично 

натоварване на чертежите. Затова предлагаме регулационните линии да се изобразяват с 

дебелина 0.25 mm, a всички останали– с 0.16 mm. Така разликата в дебелината ще е 56%. 

   На фигури 7 и 8 е показан пример за промяна на дебелините на регулационните 

линии, така че да се отличават от останалите елементи на плана. 

Фиг. 7 Регулационен план по Наредба № 8 Фиг. 8 Регулационни линии с дебелина 0.25 mm 



4.2 Осеви линии и точки 

Новопроектираните чрез плана за регулация обекти трябва да се обособят от 

останалите, служещи за ориентация. При регулационните линии и бордюрите това е 

постигнато чрез използване на специфични цветове: червен и син. Други елементи, които се 

проектират с ПР обаче не са обособени, така че да изпъкват. Това са осевите линии и осевите 

точки. Те се изобразяват с черен цвят, както кадастъра и още редица други обекти. 

Втори проблем при изобразяване на осевите линии и точки в черен цвят е 

невъзможността да се нанасят промени в тях при изменение на плана за регулация. За първа 

промяна на сините линии е предвиден зелен цвят, а за червените – кафяв. В Наредба № 8 не е 

указано в какъв цвят да се изобразят променените оси и осеви точки. Какъвто и цвят да се 

предвиди, той ще бъде с по-малка графична тежест от черния, така че новопроектираните 

оси и осеви точки ще бъдат по-незабележими от отпадналите. 

Ето защо предлагаме осите и осевите точки да се изобразяват в червен цвят, за могат 

те от първи поглед да се причислят към новопроектираните елементи на плана. 

 На фиг. 9 е показана една доста объркана ситуация (от реален план), която изисква 

значително време да бъде възприета дори от специалист. До нея (фиг. 10) е илюстрирана 

разликата, която се получава, ако знаковата система бъде променена: лесно могат да бъдат 

различени регулационните линии и елементите на улиците (оси и осеви точки). Размерите на 

уличните елементи се виждат без затруднение, защото само те са в черен цвят.  

5. Пълнота на знаковата система 

Знаковата система трябва да съдържа означения за всички обекти, които следва да се 

изобразят на плана или на картата. На плановете за регулация липсват два знака за граници, 

които ще бъдат дискутирани по-долу. 

5.1 Границата на промяна на режима на устройство и застрояване 

Според Таблица 3 на Приложение № 2 към чл. 63, границата на промяна на режима на 

устройство и застрояване не се изобразява на ПР.  

Фиг. 10 Осеви линии и точки в червен цвят Фиг. 9 Осеви линии и точки по Наредба № 8 

Фиг. 11 Предвидено е знак П.8.5 да се използва само на ПРЗ и ПЗ, но не и на ПР 



На фиг. 11 е показана извадка от тази таблица, в която е указано, че границата се 

изобразява само на плановете за застояване (ПРЗ и ПЗ), но не и на ПР. На плановете за 

регулация се показва устройствената зона (знак П.8.3), затова не е логично да не се 

изобразяват нейните граници чрез знак П.8.5.  

В примера за ПР, даден в Наредба № 8, 

границата е поставена под регулационните линии и 

по този начин тя не се вижда (виж фиг. 12). 

Предлагаме да бъде променен знак П.8.5, така 

че : 

1. Да се изобразява на всички регулационни 

планове: както на плана за регулация и застрояване, 

така и на плана за регулация и на плана за улична 

регулация. Налага се и съответната промяна на чл. 

54
2
 от Наредбата; 

2. Да не се показва линията, свързваща 

точките, защото тя обикновено съвпада с 

регулационни линии; 

3. Да се промени разстоянието между 

точките, което не е изрично посочено в Наредба № 8. 

Удачно е да се намали дистанцията между точките, 

за да се компенсира липсата на свързваща линия. 

5.2 Обхват на плана 

Чл. 65, ал. 1 на Наредба № 8 изисква границата на обхвата на плана да се изобразява 

на всички графични материали (т. 1). Но в знаковата система липсва знак за нея. ПУП 

обикновено се изработва за няколко квартала. В границата на обхвата проектантите могат да 

създават или променят УПИ и елементите на техническата инфраструктура, а извън нея 

нямат право да проектират. Ето защо, е необходимо ясно и недвусмислено да се обозначи 

върху плана обхвата на разработката. Някои проектанти използват по-бледи цветове или 

различни шрифтове за обособят съществуващата регулация от новопроектираната. 

Административните граници (П.1.1 и П.1.2) се изобразяват в черен цвят. За да се 

различават от тях, границите на плана следва да се изобразяват в друг цвят. Удачно да се 

                                                 
2
 Член 54 ал. 2 допуска при определени условия, по изключение, да се изработва ПР вместо ПРЗ. 

Регулацията на ПРЗ се чете толкова трудно, че обикновено се възлага едновременно изработване на ПР и ПРЗ. 

Фиг. 12 Извадка от примера за ПР в 

Наредба №8 

Фиг. 13 Границта на разрабитката е неясна Фиг. 14 Знак за граница на обхвата 



използва виолетов цвят, който се получава от смесването на синьо и червено. Така всички 

новопроектирани елементи ще бъдат в син, червен цвят или комбинация от тях.   

На фиг. 13 е показан част от план, в който не може да се определи обхвата на 

разработката, защото знаковата система на Наредба № 8 не предвижда знак за тази граница. 

С въвеждането на линия, съставена от виолетови квадрати (фиг. 14) става възможно да се 

огради новопроектираната регулация и тя да се обособи от съществуваща.  

6. Промените в регулацията 

Всяка знакова система, използвана в XXI век, трябва да е удобна за компютърна 

обработка. Начинът, по който според Наредба № 8 се отразяват промените в регулационните 

линии, е директно заимстван от ръчния начин на работа. Когато се прави промяна в 

плановете, отпадащите линии се задраскват, без да се променят, а върху тях се чертаят линии 

с различен цвят (виж фиг. 15). Промените в уличната регулация са в кафяв цвят, а в 

бордюрите и във вътрешните регулационни линии – в зелен цвят. Създателите на знаковата 

система не са обърнали внимание на факта, че с тези два цвята върху плановете се 

изобразяват хидрографията и хоризонталите. Затова се налага да се използват два кафяви и 

зелени цвята, нито един от които не е явно описан в Наредба № 8. Това оставя широко поле 

за творчество на проектантите. 

По-сериозният проблем е в това, че един и същ обект, например действаща улична 

регулационна линия, се изобразява на плана ту с червено, ту с кафяво или пък с оранжево 

(при втора поправка). А отпадналите регулационни линии имат по-голяма графична тежест 

от действащите, защото освен с линия се изобразяват и чрез кръстовете, с които са 

задраскани. При четене на поправен план се налага внимателно да се проследява всяка 

линия, за да се установят границите на имотите.  

Съгласно Наредба 8, при първа промяна на плановете, за всяка регулационна линия 

има три варианта: действаща преди приемане на промяната, новопроектирана и отпаднала. 

Но „главният герой“ на планове са регулационни линии, които действат след приемането им. 

Какви точно са промените е важно само докато се приемат плановете. При използването им 

Фиг. 15 Първа промяна по Наредба № 8   Фиг. 16 Предложение за промяна на цветовете 



има значение само действащата регулация. Затова не е удачно запазените и ново-

проектираните регулационни линии да се изобразяват различно, а отпадналите да са с по-

голяма графична тежест от тях, тъй като са задраскани. 

Предлагаме на плановете за промяна на регулацията да се показват само действащи и 

отпаднали регулационни линии, без да се прави разлика кои от действащите са въведени с 

конкретния план. Така потребителите бързо ще могат да се ориентират, а чрез сравнение с 

предишни планове може да се определи историята на промяната на регулационните линии. 

Отпадналите линии вместо да се задраскват е удачно да се изобразяват с по-светли 

тонове (фиг. 16). Така те ще имат по-малка графична тежест от действащите линии, но чрез 

цвета ще бъдат свързани визуално с тях. За указване мястото на промяна в регулацията 

вместо щриховка предлагаме да се изчертават с кръгчета (диаметър 1.6 mm) в цвета на 

отпадналите регулационни линии. 

7. Заключение 

Предложените промени в знаковата система на Наредба № 8 водят до по-бързо и 

лесно четене на плановете. Плановете за регулация се изработват не само за специалисти с 

голям опит, но най-вече за собствениците на имоти, които нямат достатъчно специализирани 

познания. Затова е особено важно да се използват добре различими знаци, които позволяват 

ясно разграничение между основното и допълнителното съдържание на чертежите. 

В таблица 1 са описани предложените промени. 

Таблица 17 Предложени промени в знаковата система на Наредба № 8 

Указаните по-горе проблеми в знаковата система на Наредба № 8 показват, че 

картографските принципи не са само абстрактни правила, а неспазването им води до 

сериозни практически проблеми. 
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