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Въведение 

• Какво е карта и какво е картография? 

• Изобразяването на земната повърхност е била 
важна задача от най-ранни времена. 
Картографската наука отразява и изследва 
пространственото разпространение, 
съчетаването и взаимната връзка на обектите 
и явленията в природата и обществото, както и 
тяхното изменение във времето посредством 
образно-знакови модели (картографски 
изображения) 



• Известни са повече от 300 дефиниции за 
карта, които датират от 1649 година. 
Повечето от тях, с малки изключения 
разглеждат картите като графични 
изображения на географската 
действителност на хартиен носител. Тези 
графични изображения са полезни за много 
цели и днес те са необходимо средство за 
администрацията, обучението, туризма, 
научни и военни приложения и др. 

• Картографията е независима наука. 

 



• Терминът “картография” е известен отдавна и много автори са 
давали различни, но приблизително близки дефиниции. Тук ще 
цитираме някои от най-популярните: «Картографията е наука, 
която изучава същността на картите – картографското 
изобразяване, методите и начините на тяхното създаване и 
използуване». «Картографията е наука за създаване, изучаване 
и използване на картите».  

• Първата международна дефиниция за картографската наука и 
нейния предмет на изучаване е дадена от Международната 
картографска асоциация (International Cartographic Association - 
ICA) и е публикувана през 1973г.: “Картографията е изкуство, 
наука и технология за създаване на карти, едновременно с 
тяхното изучаване като научни документи и работи на 
изкуството”. В този контекст, картографски продукти могат да 
бъдат всички видове карти, планове, диаграми и профили, 
тримерни модели и глобуси, които представят Земята или някое 
небесно тяло във всякакви мащаби 
 



• Анализирайки днешните технологични 
промени за създаването на картите наши 
картографи дават следното определение за 
картография: ”Картографията е метод за 
математическо моделиране на обекти от 
реалността, при който се създават 
пространствено - подобни, знакови, 
генерализирани, метрични модели“.  

 



Обхват на картографията 

• Предмет на картографиране е пространственото 
разпространение на предметите и явленията в природата и 
обществения живот с техните взаимни връзки и изменения, 
които могат да бъдат обект за изобразяване на картата.  

• Картографските дейности са свързани със съставяне и 
използване на картата. Всяка от тях включва отделни процеси, 
като по този начин се оформят най-общо следните процеси в 
картографията: 

• • събиране и подбор на данните за картографиране; 
• • обработване и генерализиране на данните, проектиране и 

съставяне на картата; 
• • четене на картата; 
• • тълкуване на информацията. 

 



• Съставителите (картографите) на картата селектират 
информацията и я представят в картна форма. 
Картографите не само трябва да усвоят принципите 
на картографирането, но също да разбират 
познавателната и комуникативна функция на 
картата. 

• Картографията е свързана с геодезията, 
фотограметрията, географията, математиката и 
други науки от които използва данни и методи за 
изобразяване. Съвременната картографска наука 
изцяло промени технологията за създаване на 
картографски произведения. Днес тя се основава на 
развитието на компютърните технологии, а с 
появата на географските информационни системи 
настъпи истинска революция за бързо и лесно 
създаване на карти.  



Определения за карта  

• Картата най-често се определя като „Умалено, обобщено, 
образно-знаково, математично определено изображение на 
земната повърхност върху равнина, което показва 
разпространението, състоянието и взаимните връзки на 
различни предмети и явления от природата и обществото, 
подбрани съобразно предназначението на всяка карта“. 
Съвременното равнище на картографията разшири своята 
дейност и излезе извън границите на планетата. По тези 
причини някои автори дават следното по-широко определение 
за карта: “Умалено и обобщено изображение на земната 
повърхност, на други небесни тела или на небесната сфера и на 
отнасящите се към тях обекти и явления върху равнина в 
дадена проекция чрез система от условни знаци”. 



Основни свойства на картата 

• Картата се отличава от другите изображения на земната 
повърхност, такива като геодезически план, фотоснимка, 
космическа снимка или изображение на местност, създадено 
със средствата на изобразителното изкуство. В съответствие с 
даденото по- горе определение за карта, се определят трите 
характеристики, които я отличават от останалите изображения. 
Това са: 

• а) математичният закон за създаване на картата (използуване 
на картографски проекции); 

• б) методът на графично изобразяване (използуване на условни 
знаци);  

• в) подбор и обобщаване на изобразяваните явления 
(картографска генерализация). 
 



Математичен закон за създаване на 
картата 

• Повърхността на Земята е крива, а картата е 
равнина. И в двата случая – отпечатана върху хартия 
карта или изображение на екрана на компютъра, 
означава, че всички карти с изключение на 
глобусите се деформират. За малки площи, 
деформациите са незначителни, защото малките 
площи върху глобуса са подобни на равнинната 
повърхност. За големи площи или за целите на 
високоточни картографски приложения, такива 
деформации могат да бъдат значителни.  

• Начинът по който повърхнината на земята се 
“взема” от глобуса и представя върху равнина се 
нарича картографска проекция. 



• Има много видове проекции. Всяка от тях 
деформира сферичната повърхност на 
земята по различен начин и всяка има свои 
практически предимства и недостатъци. 
Различните проекции имат различен вид т.е 
изображение на меридианите и 
паралелите.  

 



Метод на графично изобразяване 

• С картата се цели да се даде най-вярно изображение 
както на ситуацията, така и на терена. Всеки елемент на 
местността се нанася мащабно. Мащабното 
изображение може да бъде до определени граници – 
пределната графическа точност. Когато елементът е по-
малък от графическата точност, на картата той се 
изобразява немащабно, т. е. с приети условни знаци. 
Например, една река в учебните карти се изчертава по-
дебело, отколкото е нейната действителна мащабна 
ширина и я превишава. Условните знаци позволяват да 
се нанасят на картата обекти независимо от тяхната 
големина, които при по-голямо умаление на 
изображението на земната повърхност не могат да се 
изразят мащабно на картата 



Подбор и обобщаване на 
изобразяваните явления в картата 

• Обекти, които се изобразяват в мащабната си големина, 
се изобразяват със своята хоризонтална проекция. 
Оригиналното графическо изображение на 
хоризонталната проекция на дадена местност върху 
равнина, без да се взема пред вид земното 
закривяване, е прието да се нарича план. Картата е 
резултат от картографското обработване на 
топографските оригинали. При това обработване в 
зависимост от предназначението и мащаба на картата 
се подбират най-важните обекти, които трябва да 
останат на картата. Тези обекти се изобразяват чрез 
обобщаване на линията на изображението или чрез 
подходящо избрани условни знаци, които подчертават 
техните общи и съществени отличителни качества.  



Класификация на картите 

• Броят на възможните комбинации от картни мащаби, 
предмет на картографиране и предназначение е почти 
неограничен. Голямото разнообразие на карти изисква 
те да бъдат разпределени на групи в зависимост от 
едни или други признаци. 

• Класификация на картите по основни признаци: 
•  1) Според мащаба картите се подразделят на карти в 

едър, среден и дребен мащаб.  
• Картите в едър мащаб са: до 1:200 000; в среден мащаб 

- от 1:200 000 до 1:1 000 000 вкл.; в дребен мащаб - по-
дребен от 1:1 000 000. 

• 2) Според съдържанието си картите се подразделят на 
общогеографски, тематични и специализирани. 
 



• Общогеографски карти са тези карти, които 
изобразяват външния облик на земната повърхност 
и съдържанието на които обхваща най-
съществените елементи от местността: 
хидрография, релеф, растителност, населени места, 
пътища, административни граници и други 
създадени от човека инфраструктурни елементи.  

• Според мащаба общогеографските карти се 
подразделят на три групи (класификация на проф. 
Салишчев):  

• • топографски карти с мащаб до 1:200 000 вкл.; 
• • обзорнотопографски - от 1:200 000 до 1:1000 

000 вкл.; 
• • обзорни - карти с мащаб, по-дребен от 1:1 000 

000.  
 



• Тематични карти се наричат тези карти, на които по-подробно 
се изобразяват един или повече елементи от местността 
(например речната мрежа), които са съдържание на 
общогеографските карти или други природни или социални 
елементи и явления (например валеж, температура и др.), 
които не се нанасят на общогеографската карта. Другите 
елементи от общогеографското съдържание на картата също се 
изобразяват с оглед по-лесно ориентиране, но са значително 
генерализирани. Тематичните карти се подразделят на четири 
големи групи:  

• а) карти, на природните условия (физикогеографски карти); 
• б) карти на обществените явления (социално-икономически 

карти); 
• в) специализирани (технически) карти;  
• г) астрономични карти – на планетите, на Слънчевата система, 

спътникови изображения. 
 



КАРТОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ 

• Картата, като картографски продукт се реализира чрез обединяване на 
различни науки и методи. Картографските процеси могат да се обобщят, както 
следва: 

• • избор и измерване на пространствени данни; 
• • класификация на данните; 
• • генерализиране на данните; 
• • проектиране на точки, принадлежащи на земната повърхност в 

съответни точки от референтната повърхнина (геоид за височините и 
елипсоид или сфера за равнинното местоположение). Земната повърхност и 
гравитационното поле се доближават до референтната повърхнина чрез 
избиране на определена координатна референтна система; 

• • изобразяване на референтната повърхнина върху картата, съгласно 
картографска референтна система, именно чрез математически уравнения, 
които дават възможност да изобразят земната повърхност върху картна 
равнина или компютърния екран; 

• • съставяне на картата, проектиране на картографските знаци и легенда. 



• Процесите на проектиране на картата в цифрова среда включва 
серия от операции. Удобно е те да се разделят на три етапа: 

• По време на първия етап се решават проблемите свързани с 
формата и компановката на картата, окончателното определяне 
на мащаба, избор на картографска проекция и т.н. 

• През втория етап на проектиране се анализират различни 
алтернативи, но в границите на общия план на картата. Вземат 
се решения за системата условни знаци, броя на класовете 
картографски обекти и техните граници, взаимовръзки между 
обектите, методите на картографиране, използвани цветове, 
типове и ширина на линиите и др. Този избор трябва да бъде 
така направен, че картните компоненти да са разбираеми и 
четими на графичния дисплей.  

• През третия етап се подготвя подробна спецификация за 
съставянето на картата чрез използване на автоматизиран 
метод. Подготовката на тези спецификации изискват пълно 
познаване на всички процеси по създаването на картата. 
 


