L Надписи
LA Надписи на политически и административно-териториални
единици
Код

Наименование на
обекта

Надпис

LA0010 съседна държава

LA0020 област

LA0030 общ ина

LA0040 район, кметство

LA0050 землищ е

LB Надписи на населени места

LB0010

град с население над
1 000 000 жители

град с население от
LB0020 500 000 до 1 000 000
жители
град с население от
LB0030 100 000 до 500 000
жители
град с население от
LB0040 50 000 до 100 000
жители
град с население от
LB0050 10 000 до 50 000
жители
град с население от
LB0060 2 000 до 10 000
жители
LB0070

град с население до
2 000 жители

LB0080

жилищ ен комплекс,
квартал на град

село с население над
5 000 жители
село с население от
LB0100
2 000 до 5 000 жители
село с население от
LB0110
500 до 2 000 жители
село с население до
LB0120
500 жители

LB0090

LB0130 махала

Код

Наименование на
обекта

Надпис

LB0140 селищ но образувание

LB0150

принадлежност към
населено място

LC Надписи на обекти на релефа и местности

хребет, плато,
LC0010 възвишение, долина,
котловина

LC0020 връх, могила

LC0030 местност, остров, нос

LC0040 ледник, снежно поле

LD Надписи на обекти на хидрографията
LD0010 море

LD0020 плавателнa река

LD0030 река

LD0040 хидрографски обект

LE Надписи на административни, икономически, културни, спортни
и туристически обекти, пояснителни надписи
Код

Наименование на
обекта

Надпис

LE0010 ситуационен обект

LF Надписи на защитени територии

LF00010 национален парк

LF00020 природен парк

LF00030 резерват

LF00040 поддържан резерват

LF00050 защ итена местност

LF00060

природна
забележителност

LF00070 НАТУРА 2000

LG Надписи на характеристики
надморска височина,
номер на точка от
геодезическата
основа
надморска височина
на характерна точка
LG0020
на терена или
ситуационен обект
характеристика на
LG0030
ситуационен обект
характеристика на
LG0040
автомагистрала

LG0010

LG0050

характеристика на път
с нетрайна настилка

характеристика на
хоризонтал
характеристика на
LG0070
обект от релефа
характеристика на
LG0080
изолиния на ледник
характеристика на
LG0090
обект от ледник
LG0060

LH Надписи на рамки и оформление
Код

Наименование на
обекта

LH0010

географка
мрежа

LH0020

правоъгълна
мрежа

номенкла
тура на
съседен
картен лист
номенкла
LH0040 тура на
картния лист
LH0030

LH0050

координатна
система

админис
тративна
LH0060
принад
лежност
LH0070 издател

LH0080

поредност на
изданието,
година на
издаване

LH0090

цифров
мащаб

пояснителен
LH0100 текст за
мащаба
LH0110

линеен
мащаб

основно
LH0120 сечение на
релефа
правоъгълна
LH0130 мрежа на
съседна зона

Надпис

