
ГЛАВА 1  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА CADIS 

 
Програмният продукт CADIS е мощно средство за автоматизация на дейността при 
създаването на цифрови модели на градския кадастър, кадастъра на земеделски и 
горски фонд. Изпълнявайки зададените му команди CADIS създава бързо и точно 
графично представяне на масиви, парцели, землища и др. обекти от кадастъра. CADIS 
предоставя възможности за използване на дигитайзер и сканирано изображение на 
карти за въвеждане на информацията, а също и удобни команди за проектиране. 
CADIS съчетава в себе си мощността на общо функционална CAD система с простота 
и достъпност на работата, свързана с конкретната проблематика.  

Изработените с CADIS модели могат да се използват за създаване на карти чрез 
модерни технически средства. 
 

ГЛАВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ. 

 

Тази точка съдържа кратък преглед на основните възможности на CadIS. Пълните 
инструкции за използването на всички възможности на продукта са изложени в 
другите глави на документацията.  

CadIS предоставя набор от геометрични примитиви и специализирани обекти, които 
се използват при създаването на цифровия модел. Примитивите са прости типове, 
като точка, отсечка, полилиния и текст. Те служат за свободно оформление на 
изходните чертежи и карти. Специализираните обекти служат за създаване на 
адекватен на предметната област графичен модел. Такива обекти са имотите, сградите 
и т.н. Направените промени в модела се изобразяват автоматично и на екрана. 

CadIS предлага набор от команди за създаване на елементите на модела. Командите се 
стартират от менюта или бутони. В отговор на тях потребителят въвежда точки, 
текстове или друга информация, необходима за пълното им изпълнение. След това 
съответният обект или примитив се създава в модела и се изчертава на екрана. Работата 
с CadIS може да продължи със стартирането на нова команда. 

CadIS предоставя разнообразни начини за внасяне на промени в модела. Създадените 
елементи могат да бъдат изтривани, премествани или копирани.  

Върху екрана може да се изобразява както целия чертеж, така и отделни негови части. 
При желание на екрана може да се изобрази справочна информация. Чрез изчертаване 
на плотер или принтер могат да се създават произволно количество хартиени чертежи 
в различен мащаб. 

CadIS предоставя лесен начин за изпълнение на командите, като необходимата 
информация за изпълнението им се въвежда последователно и системата 
подсказва каква да бъде тя. 
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ОСОБЕНОСТИ НА CadIS. 

 

В тази точка са описани основните положения и термини, използвани в 
ръководството и при работа с CadIS. Пълното им осмисляне се получава в 
резултат от използването на програмния продукт в реалната практика. 
Първоначалното запознаване на потребителя с тях е задължително; 
впоследствие често може да се налага да се връщате отново към долните 
пояснения. 
 

ЧЕРТЕЖ В СМИСЪЛА НА CadIS 
 

Чертеж в CadIS  представлява файл с цифров модел на населено място или част 
от него. Чертежите могат да се зареждат в CadIS и изчертават върху екрана или 

плотер в различен мащаб. 
 

КООРДИНАТИ 
 

CadIS използва правоъгълна координатна система. Всяка точка от един чертеж 

се определя еднозначно с двойка числа (x,y), представляващи координатите на 
точката спрямо вътрешна за системата координатна система. Въвеждането на 
точки чрез координати обаче се осъществява в Потребителска координатна 
система (ПКС). Ако тя не е зададена, се използва вътрешна координатна 
система. При изход в текстов вид координатите са също в ПКС. На 
координатната система може да се сменя ориентацията - лява или дясна. 
Геометрически обикновено се използва дясна, а геодезически - лява 
координатна система. При въвеждане на точки има и режим на въвеждане чрез 
полярни координати. 

 

ФУНКЦИИ НА CadIS 
 

Основни функции 

 

Те поддържат създаването и поддържането на компонентите на чертежа. 

Създаване на обекти 

Редакция и изтриване на обекти 

Изчертаване върху плотер или принтер 

Основа 

Управление на изображението 
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Допълнителни функции 

 

Те подпомагат изпълнението на основните действия с компонентите на чертежа. 

Работа с файлове 

Конфигурация на обектите 

Маски 

Стилове на линии 

Стилове на текстове 

 

Специални функции 
 

Те предоставят нестандартни възможности за работата с елементите на чертежа, целящи 

облекчаване на работата. 

отсичане, прекъсване, удължаване и др. 

разпадане във временни 

въртене, огледално преместване и др. 
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ГЛАВА 2 
 

Стартиране на системата 
CadIS се стартира от иконата, която се появява на екрана на операционната 
система, след инсталация.  
Когато предишната сесия не е приключила нормално /т.е. не се приключила с 
командата Изход от менюто Файлове/ се визуализира следния диалогов 
прозорец  

 

 
 

От списъка с възстановими прекъснати сесии може да се избере някоя и да се 
натисне бутонът Възстанови. Тогава CadIS възстановява избраната сесия и 

работата продължава, от там откъдето е била прекъсната. 
Когато се натисне бутонът Продължи, системата се зарежда без да възстановява 
предишни сесии.  

Когато предишните прекъснати сесии не са необходими, то може да се постави 

знакът � пред кутията Изтриване на всички сесии и тогава CadIS ще ги изтрие.  
 

Графични файлове 
 

Файловете с графичната информация имат разширение ADB. За ускоряване на 
достъпа до елементите CadIS автоматично създава и поддържа индексни 

файлове. При зареждане на графичен файл в CadIS се посочва дали бъдат 
заредени съответните индексни файлове или да се генерират отново. 
 

Конфигурация на работните директории 

 
CadIS работи под управлението на Windows NT, Windows 2000. Стартира се чрез 
икона. 
Всяка база от данни в системата е  файл с разширение .ADB. Придружава се от  
индексен файл .ANX и файл с конфигурационните елементи .ACF, които се 
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създават по желание на потребителя. Може да се създава и копие на базата, 
което се записва съответно във файлове .BDB, .BNX и .BCF. CadIS дава 
възможност тези файлове да бъдат записани в желаната от потребителя 
директория.  
При стартиране на CadIS се създава нова работна директория 
C:\WINREG\WORK\DB.000. При зареждане на база в тази директория се 
разкомпресира съдържанието на файла. При излизане от системата тази 

директория се изтрива.  
Ако работата в CadIS не приключи по нормалния начин, при ново стартиране на 
системата се създава нова работна директория C:\WINREG\WORK\DB.001, а 
предишната се запазва. Това дава възможност да се възстановена последната 
база, за което на екрана се появява подходящо съобщение. Потребителят трябва 
да реши дали да я изтрие (ако няма да възстановява последните данни) или да я 
запази (и да си възстанови последната база). 
 

Области на екрана 
CADIS разделя екрана на следните области - графична област, падащи  менюта, 
област за обекти, област за действия, статус ред и диалогови прозорци.  

 

 

              Области на екрана 
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ГРАФИЧНА ОБЛАСТ 

Графичната област е най-голямата област на екрана и служи за изображение на 
прозорец от графичната информация. В нея се създават и обработват графичните 
обекти. 

 

ПАДАЩИ  МЕНЮТА 

Командите на CADIS са разположени в система от падащи менюта. Постоянно се 
изобразява само един ред със заглавията на отделните блокове от падащи менюта. 
Самите блокове се появяват при избиране с графичния показалец върху съответното 
заглавие. След стартиране на команда, падащото меню се скрива. 

 

ЛЕНТИ С ОБЕКТИ 

Тази ленти служат за маркиране на обект. Използването на тази маркировка е свързано 
с командата СЪЗДАВА от ЛЕНТИТЕ С ИНСТРУМЕНТИ - за създаване на обект от 
този тип. 

 

ЛЕНТИ С ИНСТРУМЕНТИ 

Част от  командите в CADIS са разположени на Ленти с инструменти, групирани по 
предназначение. Всяка лента с инструменти се характеризира с име и бутони. Името на 
лентата с инструменти  съответства на функциите, изпълнявани при натискане на 
съответните бутони.  При доближаване и задържане на показалеца на мишката върху 
иконата на бутона от лентите с инструменти се показва подсказващо съобщение 
/балонен help/. Лентите с инструменти във всеки един момент могат да бъдат 
видими или невидими. Видимостта се настройва с командата Помощни прозорци от 
менюто Настройка.  

 

Наличието на  пред името на лентата с инструменти означава, че тя е видима, а 
отсъствието –  невидимост. 
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Някои от командите могат да се използват и по време на изпълнение на друга команда - 

 /лупа/,  /прерисува/,  /премества/,  /маски/ и др. 

 

СТАТУС   РЕД 

Разположен е в долния край на екрана. В него може да се въвежда необходимата 
скаларна и текстова информация и да се извеждат подсказващи съобщения - 
промптове. В лявата част на статус реда се визуализират координатите на графичния 
показалец (спрямо Потребителската координатна система). 

 

ИКОННИ  МЕНЮТА 
Появяват се в случай, че има необходимост от доуточняване изпълнението на текущата 
команда. Някои иконни менюта се появяват в близост до курсора за по-лесен начин на 
избор. 

 

ДИАЛОГОВИ  ПРОЗОРЦИ 

 

 

 

  

Разполагат се в средата на екрана и служат за въвеждане на различни видове параметри 
и информация. Състоят се от различни видове Прозорци. 

 

Видове Прозорци: 

Прозорец за въвеждане на информация; 
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Разлистващ се прозорец - служи за избор на елемент; 

Скрит разлистващ се прозорец - визуализира това, което е избрано от 
разлистващия се прозорец, който е скрит; 

Бутон - служи за изпълняване на някакво действие, което обикновено е записано на 
бутона; 

Радио бутон - обикновено са в група и когато един от тях е натиснат, другите се 
изключват; 

Бутон за проверка - с него се въвеждат величини, които имат стойности Да/Не; 

Лента за превъртане - служи за превъртане в прозорците-списъци. 

 

ДИАЛОГОВ ПРОЗОРЕЦ  Работа с файлове 
Този прозорец се използва, когато трябва да се избере файл за запис или четене. 
Заглавието му определя вида на операцията. В разлистващия се прозорец Томове 
може да се промени текущия том. В разлистващия се прозорец  Директории може да 
се промени текущата пътечка. Желаният файл може да се избере от разлистващия се 
прозорец Файлове или да се напише в прозореца за въвеждане на информация над 

него. С бутон  се потвърждава избора. Отказ от избора се осъществява 

като се натисне бутон  или клавиша � от клавиатурата. 

Чрез бутона  се осъществява връзка с останалите компютри от локалната 
мрежа. 

 

Работа с мишка 
 

CadIS синхронизира движенията на показалеца /маркера/ с движенията на мишката.  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  НА  ПОКАЗАЛЕЦА  НА  МИШКАТА 
за въвеждане на команди чрез избор от  меню; 

за посочване на определени области върху екрана. 

Показалецът може да приема различни форми, според функцията, която се изпълнява 
в момента. 

ПОНЯТИЯ,  ИЗПОЛЗВАНИ  ПРИ  РАБОТА С  МИШКА 

посочване - движение на мишката, докато показалецът не посочи желания 
елемент или място на екрана, и натискане на левия бутон на мишката; 

натискане на бутон - кратко натискане и отпускане на един от бутоните на 
мишката; 
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двукратно натискане на бутон - един от бутоните на мишката се натиска два 
пъти един след друг. Това е начин за заместване на избор на елемент и натискането 

на клавиш   �     при работа с диалогови прозорци; 

избиране  - посочване и след това натискане на левия бутон на мишката. 

Десният бутон на мишката има две основни функции. В процес на активирана команда 
натискането му означава Край на функцията, а в процес на не активирана команда се 
тълкува като Повтори предишната команда. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  КОМАНДА  С  МИШКА 

посочва се името на менюто и то автоматично се разлиства; 

посочва се команда; 

натиска се левият бутон на мишката и избраната команда се изпълнява. 

 

Работа с клавиатура 
 CadIS дава възможност за работа с клавиатура - за въвеждане на данни, 

за стартиране на команди и др. 
 

1. КОМАНДИ ОТ ПАДАЩИТЕ МЕНЮТА.  

Разлистването им се осъществява с натискане на клавиш ALT. 

� и �- преход между командите; 

� и  - преход между падащите менюта;   

  - изпълнение на командата; 

  - връщане в графичната област. 

 

 

2. ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ ESC, PAGE UP и PAGE DOWN.  

Клавишът ESC има две основни функции: 
при еднократното му натискане, когато е стартирана някоя команда, се 
преустановява нейното действие; 

изчертаването на всички графични обекти в графичната област, когато е зададен 
много голям прозорец, обхващащ много обекти, понякога е доста продължително. 
Ако не желаем в момента да се визуализират всички обекти, можем да прекъснем 
изчертаването им на екрана чрез двукратно натискане на клавиша ESC. 

Клавишите PAGE DOWN и PAGE UP съответно увеличават и намаляват два 

пъти мащаба на ЧЕРТОЖНИЯ ПРОЗОРЕЦ. /вж. Командите   и / 

 

Въвеждане на графични данни 

 

Enter 

Esc 
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В CadIS има няколко помощни команди за въвеждане на графична информация, 
които се ползват от другите команди. Действието им е еднотипно и затова описанието 
им е дадено  в самостоятелен раздел. Тези команди използват координати, които могат 
да бъдат задавани както в Абсолютна координатна система (АКС), така и в 
Потребителска координатна система (ПКС). Началото на АКС е в точката  0,0. ПКС се 
задава от потребителя и служи за локално въвеждане на координати на точки. АКС и 
ПКС могат да бъдат дясно или ляво ориентирани. 

 

КОМАНДА Въвеждане на точка 
Въвеждането на точки в CadIS е изключително често използвана операция. Това се 
осъществява по няколко начина: 

чрез посочване с показалеца; 

с координати относно ПКС; 

Въвеждането на координати се осъществява в статус реда. 

Координати относно ПКС - x, y. 

Например: 243, 100. 

с координати относно последната въведена точка; 

Координати относно предишна въведена точка -  @ x, y. 

Например: @ 20, 10. 

с полярни координати; 

Полярни координати - <ъгъл, дължина. 

Например: <45, 230. 

с полярни координати относно последната въведена точка; 

Полярни координати относно последната въведена точка -  @ < ъгъл, дължина. 

Например: @ <45, 10.  

Ъгълът се задава спрямо оста  Оx  в градуси или гради в зависимост от 
конфигурацията. 

чрез привързване към обекти 

CadIS дава възможност за въвеждане на точка чрез привързване към обекти. 

Съществуват следните начини за привързване - възел, най-близка точка, пета 

на перпендикуляр, среда, пресечница и център. 
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КОМАНДА Въвеждане на ъгъл 
 

В CadIS са възможни два начина за въвеждане на ъгъл: 

на статус реда се въвежда стойността в градуси/гради; 

чрез въвеждане на точка - за стойност се смята ъгълът между оста Оx и въведеното 
направление в положителна посока. 

 
КОМАНДА Въвеждане на разстояние 
 

В CadIS  са възможни два начина за въвеждане на разстояние: 

на статус реда се въвежда стойността в мерните единици; 

чрез въвеждане на точка - за стойност се смята разстоянието между точката и 
предишната въведена точка. 

 
КОМАНДА Въвеждане на ос 
 

Осъществява се чрез въвеждане на две точки от оста, като за направление се счита 
посоката от първата към втората точка. 

 
КОМАНДА Въвеждане на вектор 
Осъществява се чрез въвеждане на две точки, като за направление се счита посоката от 
първата към втората точка. 

 
КОМАНДА Въвеждане на прозорец 
С помощта на тази команда се въвежда правоъгълен прозорец чрез две диагонални 
точки. След въвеждане на първата точка CadIS изобразява правоъгълник по време на 
движение на курсора на мишката (гумен правоъгълник). CadIS прекратява командата, 
ако някоя от точките бъде отказана. 

 

Избор на обекти 

 
Избирането на графични обекти в CadIS е широко използвана практика - както 
поединично, така и групово. Единичен избор се използва при командите, които 
оперират само с един обект като Редакция, Справка и др. Множественият избор се 
оказва много удобен за групови операции като Изтриване, Запис на част, 
Преместване и др. Когато се извършва единичен избор, CadIS променя вида на 
курсора във вид на квадратче, с помощта на което потребителят може да посочи 
желания обект от графичната област на екрана. За избран се счита този обект, който 
пресича квадратчето. Ако квадратчето се пресича от повече от един обект, CadIS счита 
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за избран първия намерен в списъка на графичните индекси. Когато два или повече 
обекта имат обща част от полилиния, при посочване на тази част, CadIS 
последователно изброява /маркира/ всеки обект преминаващ през нея и дава 
възможност на потребителя да си избере желания. Това става по следния начин: След 
посочване на полилинията командния ред се показва подсказващото съобщение: 
SPACE – следващ,  ENTER – избор, ESC – отказ т.е. 

− Чрез натискане на клавиша SPACE от клавиатурата /или левия бутон на 
мишката/ се преминава към следващия обект, съдържащ посочената точка. 
Когато се изчерпи списъка с обекти CadIS започва изброяването им 
отначало и така докато не бъде избран обект или отказана командата. 

− Чрез натискане на клавиша ENTER от клавиатурата /или десния бутон на 
мишката/ се избира маркирания от CadIS обект. 

− Чрез натискане на клавиша ESC от клавиатурата се отказва командата избор 
на обект. 

Множественият избор позволява на потребителя да избере цяла група от обекти 
посредством няколко начина. Групата от обекти може да се допълва от други такива 
или от нея да се отстраняват някои обекти. Групата от избрани обекти в CadIS  се 
нарича Множество от избрани обекти. В CadIS  има една команда, която сформира 
множество от избрани обекти и тя се активира вътрешно за системата от командите, 
работещи с такива множества  - командата Избор.  

При стартиране на командата Избор автоматично се включва режим Единичен 
избор и се появява следното иконно меню и промпт: 

 

  Изберете обекти: 

CadIS  очаква единичен избор на графичен обект или превключване на някоя от  
командите описани по-долу. При осъществяване на единичен избор съответният обект 
се добавя към множеството от избрани обекти. Всички обекти от множеството са 
маркирани като избрани. 

� Команда  /През прозорец/. CadIS  очаква въвеждане на правоъгълен 
прозорец чрез командата Въвеждане на прозорец. Ако потребителят въведе 
прозорец, към множеството от избрани обекти се добавят обектите, които 
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пресичат или влизат в зададения прозорец. В противен случай се преминава в 
изходния режим; 

� Команда  /В прозорец/. CadIS  очаква въвеждане на правоъгълен 
прозорец чрез командата Въвеждане на прозорец. Ако потребителят въведе 
прозорец, към множеството от избрани обекти се добавят обектите, които 
влизат изцяло в зададения прозорец. В противен случай се преминава в 
изходния режим; 

� Команда  /В контур/. CadIS  очаква избор на съществуващ контур. Ако 
потребителят избере такъв, към множеството от избрани обекти се добавят 
обектите, които влизат изцяло в избрания контур. В противен случай се 
преминава в изходния режим. Когато потребителя иска в момента да въведе 
очертанията на контура е достатъчно да натисне десния бутон на мишката и 
посредством иконното меню Създаване на полилиния да формира контура. 
Внимание: Командата изисква избор/въвеждане на затворен контур!;  

� Команда  /През контур/. CadIS  очаква избор на съществуващ контур. Ако 
потребителят избере такъв, към множеството от избрани обекти се добавят 
обектите, които пресичат контура. В противен случай се преминава в изходния 
режим. Когато потребителя иска в момента да въведе очертанията на контура е 
достатъчно да натисне десния бутон на мишката и посредством иконното 
меню Създаване на полилиния да формира контура. За изпълнение на тази 
команда не е задължително контура да бъде затворен; 

� Команда  /Предишен/. Към множеството от избрани обекти се добавят 
всички обекти, които са били избрани при предишното изпълнение на 
командата Избор; 

� Команда  /Изключва/. Включва се режим за премахване на обекти от 
множеството на избраните обекти. Появява се следното иконно меню и 
промпт: 

 

   Откажете обекти: 

Действията на командите са аналогични на предишните, но с тях се отстраняват обекти 
от множеството. 
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� Команда  /Включва/. Включва се режим за добавяне на обекти към 
множеството (Първоначалният режим на командата Избор).  

Прекратяване на командата Избор се осъществява с натискане на десния бутон на 

мишката. Клавишът � отказва командата Избор. 

 

Полилиния 
ПОЛИЛИНИЯ е изключително важен графичен обект в CadIS. Тя се състои от точки 
и сегменти. Сегментите могат да са линейни (отсечки) или дъгови (дъги от окръжност). 
Всяка ПОЛИЛИНИЯ има атрибути за стил на линиите, цвят, дебелина, цвят на 
принтера, писалка, с която да се рисува на плотера, слой и флаг дали е затворена. 
Важността на ПОЛИЛИНИЯТА се крие в това, че с помощта на ПОЛИЛИНИИ се 
описват контурите на съставните обекти. CadIS допуска и самостоятелно създаване на 
ПОЛИЛИНИИ, като СВОБОДНИ, ПОМОЩНИ и ВРЕМЕННИ обекти.  

ОПОЗНАВАЙКИ ПОЛИЛИНИЯТА И НЕЙНИТЕ СВОЙСТВА, 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПО НАПЪЛНО АНАЛОГИЧЕН НАЧИН МОЖЕ ДА 
ОПЕРИРА С КОНТУРИТЕ НА ВСИЧКИ СЪСТАВНИ ОБЕКТИ. 

Създаване на дъгов сегмент 
 

В режим на въвеждане на дъгов сегмент се появява следното иконно меню и промпт: 

 

  Въведете крайна точка: 

Очаква се въвеждане на точка, а сегментът между нея и предишната точка е дъга, която 
е тангенциална (допирателна) на предишния сегмент. 

Команда  / (Линия). Активира режим на създаване на линейни сегменти; 

Команда  /Отказ/. Отказва предишната въведена точка; 
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Команда  /Затваря/. Създава затворена полилиния посредством тангенциална 
дъга и прекратява командата; 

Команда  /Радиус/. Въвежда се радиус и се очаква въвеждане на крайна точка 
или ъгъл. Появява се следното иконно меню и промпт: 

 

  Въведете крайна точка: 

При въвеждане на точка  се построява дъгов сегмент, който има за начало края на 
предишния сегмент, за край - последната въведена точка и представлява по-малката 
дъга от окръжност със зададения радиус. 

Командата  /Ъгъл/ . Въвежда се ъгъл и направление на сегмента. 

Команда  /Две точки/. Въвеждат се две точки, като втората става възел, а 
първата служи за определяне на дъгата. 

Команда  /Център/. Въвежда се център и се очаква въвеждане на крайна точка, 
дължина или ъгъл. Появява се следното иконно меню и промпт: 

 

  Въведете крайна точка: 

При въвеждане на точка се построява дъгов сегмент, започващ от последния възел на 
предишния сегмент, център - зададения център и крайна точка - определена от 
пресичането на правата, минаваща през центъра и втората точка и окръжността. Взима 
се тази дъга, която е ориентирана в положителна посока. 

Команда  /Дължина/. Построява се дъгов сегмент, определен от предишната 
точка, център и дължина на хордата. Взима се тази дъга, която е ориентирана в 
положителна посока. 

Команда  /Ъгъл/. Построява се дъгов сегмент, определен от предишната 
точка, център и ъгъл. Взима се тази дъга, която е ориентирана в положителна 
посока. 
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Команда  /Ъгъл/. Въвежда се ъгъл и се очаква въвеждането на крайна точка. 
Появява се следното иконно меню и промпт: 

 

  Въведете крайна точка: 

При въвеждане на крайна точка се създава дъгов сегмент с ъгъл, равен на въведения. 
Взима се тази дъга, която е ориентирана в положителна посока. 

Команда  /Радиус/. Въвежда се радиус и направление на хордата. Взима се тази 
дъга, която е ориентирана в положителна посока; 

Команда  /Център/. Въвежда се център. Взима се тази дъга, която е 
ориентирана в положителна посока. 

Чрез натискането на десен бутон на мишката се означава край на въвеждането, а чрез 

натискането на клавиш � се означава отказ от въведената полилиния. 

 

Копиране на част от полилиния 
 

За да бъде копирана една полилиния CadIS води следния диалог:  
1. Необходимо е да се направи избор на полилинията за копиране.  
2. Посочва се първа точка на прекъсване. 
3. Посочва се втора точка на прекъсване. 

ВНИМАНИЕ: Точката с която се избира полилинията има съществено 
значение - CadIS копира тази частта от полилинията, която започва от 
първата точка на прекъсване, преминава през точката, с която е избрана 
полилинията /или по-близката част от полилинията до точката на избор – 

като разстояние/ и завършва с втората точка на прекъсване. 
4. CadIS копира избраната част от полилинията като свързва предишната 

точка /при създаване на нова полилиния или редактиране на 
съществуваща – точката преди да започне копиране на част от 
полилиния/ с по-близкия край на копираната полилинията; 

5. CadIS преминава към въвеждане на следваща точка от полилинията. 
 

Особености: 

− При копиране на част от незатворена полилиния не задължително да 
се въвеждат първа и втора точка на прекъсване. В случай, че не се 
въведени CadIS приема за първа точка на прекъсване единия край на 
полилинията, който се намира по-близо /по разстояние/ до предишната 

точка /при създаване на нова полилиния или редактиране на 
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съществуваща – точката преди да започне копиране на част от 
полилиния/. По аналогичен начин за втора точка се приема по-
далечната /по разстояние/ до предишната точка. 

 

− При копиране на част от затворена полилиния е задължително да 
бъдат въведени първа и втора точка на прекъсване. В противен случай 

CadIS издава следното подсещащо съобщение: 
 

 

СЪЗДАВАНЕ НА ИЗОЛИНИЯ 

 

 
 

CADIS очаква да бъде избран точков обект.  
 

Чрез командата  /Избор/ от иконното меню, се сменя режима на Избор с 
директно въвеждане на точка. Иконното меню придобива вида: 
 

 
 

Чрез командата  /Точка/ се сменя режима с избор на точков обект.  
 

Чрез командата  /Затваря/ се затваря полилинията. 
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Чрез командата  /Отказ/ се отказва последната въведена точка. /Независимо 
как е въведена: чрез директно посочване или избор/. 
 

 

 

Тип на ИЗОЛИНИЯ 

 

 
 

  - Основен тип изолиния. 
 

 - Удебелен тип изолиния. 
 

 - Допълнителен тип изолиния. 
 

 - Спомагателен тип изолиния. 

 

Текст 

 
ТЕКСТ в CadIS е графичен обект, който служи за създаване на допълнителни 
надписи и поясняващи означения в чертежите. ТЕКСТОВЕ се използват и при 
съставните обекти за обозначаване на номера, означения и др.  

Всеки ТЕКСТ в CadIS има следните атрибути: ВИСОЧИНА, НАКЛОН НА 
НОСЕЩАТА ЛИНИЯ, НАКЛОН НА ТЕКСТА СПРЯМО НОСЕЩАТА ЛИНИЯ, 
ДЕБЕЛИНА, ВИД (МИЛИМЕТРОВ ИЛИ АБСОЛЮТЕН), ФОНТ, ЦВЯТ, 
ПИСАЛКА НА ПЛОТЕРА, ПОДРАВНЯВАНЕ, ЦВЯТ НА ПРИНТЕРА.  

С помощта на подходяща конфигурация на атрибутите, потребителят може да създаде 
изключително разнообразие на шрифтове за подходящо оформление на чертежите 
си. 
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Условен знак 
УСЛОВЕН ЗНАК в CadIS е графичен обект, който има специален начин на рисуване. 
CadIS предлага библиотека, в която е описан начинът на рисуване на знаците, така че 
потребителят може да променя вида на УСЛОВНИТЕ ЗНАЦИ или да създава нови. 

Всеки УСЛОВЕН ЗНАК има позиция и номер. Позицията задава мястото, на което се 
рисува УСЛОВНИЯТ ЗНАК в чертежа. Номерът се състои от число и буква и 
съответства на номер на условен знак по БДС. За някои от УСЛОВНИТЕ ЗНАЦИ се 
въвеждат и спомагателни текстове, които могат да имат различна интерпретация - 
височина, номер, надпис и др. УСЛОВЕНИЯТ ЗНАК се избира по номер. Ако на 

командната линия не се въведе  номер и се натисне  � се визуализира следния 
диалогов прозорец за избор на условен знак: 

 
 

Регенерация на чертежа 
При работа с чертежа CadIS създава и използва индексен файл на графичните обекти. 
Този индексен файл служи за ускоряване на достъпа до елементите на чертежа. При 
по-голямата част от действията на CadIS този файл се актуализира автоматично, но 
съществуват команди, за които това не е така, от съображения за пестене на време на 
потребителя - при смяна на мащаба и др. Определени команди на CadIS изчисляват и 
записват специфични данни в представянето на обектите, които служат за по-бързо 
изчертаване - окръжността на квартала от регулацията и др. Тази команда е бавна, като 
времето й за изпълнение зависи от големината на чертежа. Тя не променя данните на 
чертежа и не може да повреди информацията! 

 

Изход от системата 
Прекратяването на работата с CadIS се осъществява с командата ИЗХОД. Ако са 
извършени някакви промени в чертежа CadIS пита дали все пак да се излезе от 
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системата и предоставя възможност за запис на чертежа. Появява се следният диалогов 
прозорец: 

 

Ако се натисне бутона Не, CadIS излиза без запис на чертежа. Ако се натисне бутона 
Да, CadIS записва чертежа и чак тогава излиза от системата. Ако не желаете да 

излизате от системата е достатъчно да натиснете бутон Отказ или клавиш �. 

 

Потребителска координатна система (ПКС) 
В геодезическата работа много често се използват координатите на характерни точки. 
Координатите обикновено са в правоъгълна координатна система, но с различно 
начало и ориентация. CadIS разполага с много мощен и същевременно удобен 
механизъм за работа с правоъгълни координатни системи - ляво или дясно 
ориентирани. Основата за работата с координати се крие в понятието 
ПОТРЕБИТЕЛСКА КООРДИНАТНА СИСТЕМА (ПКС). CadIS съхранява 
описанието на ПКС в отделен файл и потребителят може да зададе толкова ПКС, 
колкото му е необходимо. При стартиране на командата ПКС се появява следният 
диалогов прозорец: 
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В този прозорец могат да се извършват следните дейности: 

Избор на вече дефинирана ПКС - от списъка с ПКС в разлистващия се прозорец; 

Промяна на началото и ориентацията на текущата ПКС; 

Запис във файла с ПКС; 

Изтриване на ПКС. 

Бутон Край прекратява действието на командата, като се приемат извършените 
действия. Бутон Отказ  оставя последната използвана ПКС непроменена. 

При натискане на бутон Промяна се преминава в режим на задаване на начало и 
ориентация на ПКС. Появява се следното иконно меню и промпт: 

 

  Въведете начало: 

При директно въвеждане на точка, тя се приема като център на ПКС. След това се 
очаква въвеждане на ъгъл спрямо оста Оx на АКС, на който да бъде завъртяна ПКС. 
Ако не се въведе ъгъл, оста Ох на ПКС е успоредна на Ох на АКС. 

Бутон Запис осъществява записването на ПКС във файла UCS.INI. След натискането 
на бутона Запис, се появява диалогов прозорец за въвеждане на името на ПКС. Това 
име е свободен текст с дължина до 16 символа. След въвеждане името на ПКС CadIS 
записва ПКС във файла UCS.INI и тя може да се използва многократно за промяна на 
текущата ПКС. 

Бутон Изтрива служи за премахване на ПКС от файла UCS.INI. След 
натискането на този бутон се появява диалогов прозорец за въвеждане на името 
на ПКС. При натискане на бутон Край CadIS премахва ПКС от файла UCS.INI. 

 

Изпълнение на команди 

 

CadIS поддържа вътрешни (служебни) команди, които се стартират от диалогов 
прозорец Команди от менюто Файлове. 
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Тези команди са направени в помощ на потребителя. 
 

Шрифтове 
Командата се стартира от падащо меню Настройки. Чрез нея могат да се добавят 
в CadIS шрифтовете, които използва вашата операционна система. Тези 

шрифтове се използват при конфигуриране на текстовете на базовите и 

съставните обекти. Бутонът Добавяне служи за прехвърляне на маркирания 
шрифт от левия прозорец, в десния прозорец, който се чете от системата. 
Бутонът Премахване съответно маха маркирания в десния прозорец шрифт. 
Чрез бутона Ok се запазват направените промени, а чрез бутона Отказ се излиза 
от командата без запазването им. 
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Клипиране 
Клипирането е команда, чрез която може да се зададе прозорец на чертежа, 
който да определя докъде да се изчертават обектите.Когато е необходимо да се 
изчертаят обектите, които са извън този прозорец, те трябва да се въведат в слой 

рамка. За целта тези обекти трябва да са от тип свободни, да се извадят чрез 
Изход-UGF във файл и там @LAYER=FREE-K да се замени с 
@LAYER=RAMKA. След това тези обекти трябва да се изтрият и да се изчетат 
отново в базата чрез Смесване-UGF. 

 

Забележка: Тази команда се използва например при изчертаване на чертежи с 
рамка и надписи извън рамката. Рамката и надписите се слагат в слой рамка и 

се прави клипиране по външния контур на рамката. 

 

ПРЕГЛЕД 

  

Командата Преглед от менюто Файлове дава възможност да се види на екрана 
преди да се отпечата. За разглеждане работят клавишите PgUp и PgDn. 
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ГЛАВА 3 

ОБЕКТИ ОТ КАДАСТЪРА 
 

Обектите от кадастъра се създават, като от лентата с обекти с име КАДАСТЪР се 
избере съответния обект. След това бутонът  /Нов обект/ от лентата с инструменти 
с име РЕДАКЦИЯ изпълнява командата за създаване на съответния обект. 

Съставните обекти се създават като последователно се въвеждат отделните им 

компоненти. Клавишът � прекратява изпълнението на командата като игнорира 
всички въведени данни за обекта. 

За отделните типове обекти по-долу е описана последователността на въвеждане на 
техните елементи. 

 

ЗЕМЛИЩЕ. 

1. ЗАТВОРЕНА ПОЛИЛИНИЯ. 

2. Позиция на надписа. 

3. Означение на ЗЕМЛИЩЕТО. 

 

РАЙОН. 

Обектът РАЙОН от КАДАСТЪРА се състои от  

• затворена полилиния 
• надпис 
• позиция на надписа 
• идентификатор 

 

CADIS разполага всички РАЙОНИ в отделен слой. 

Полилинията е затворена и CADIS се грижи тя да се създава така, а също и 
след редактиране да остане такава; 

Надписът е текст. 

Позицията на надписа формират ляво подравнен текст в чертежа, който служи 

за онагледяване на надписа, а също и за избор на района. CADIS гарантира 
възможността за избор чрез посочване на надписа, само ако той е вътрешен за 
полилинията; 

Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички райони. 
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CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички 

квартали - като контури и надписи . 

 

МАСИВ ОТ КАДАСТЪРА. 

Масивът се създава като последователно се въведат контура му, позицията на надписа и 
самия надпис. 

Контурът се създава с помощната команда за създаване на ЗАТВОРЕНА 
ПОЛИЛИНИЯ. CADIS не допуска да се създаде незатворен контур. 

Позицията на надписа е желателно да бъде в контура на масива, но не е задължително. 
CADIS гарантира възможността за избор на масива чрез посочване на надписа, само 
ако той е в контура. 

 

МАСИВ. 

1. ЗАТВОРЕНА ПОЛИЛИНИЯ. 

2. Позиция на надписа. 

3. Надпис на МАСИВА. 

 

КВАРТАЛ. 

Обектът КВАРТАЛ от КАДАСТЪРА в CADIS е обобщаващо понятие, което 
обхваща имоти, сгради и площи от КАДАСТЪРА. Той се състои от  

• затворена полилиния,  

• номер,  

• позиция на надписа на номера  

• идентификатор.  
CADIS разполага всички КВАРТАЛИ в отделен слой. 

Полилинията е затворена и CADIS се грижи тя да се създава така, а също и 
след редактиране да остане такава; 

Номерът е число, към което може да има и добавена главна буква. CADIS 

допуска номерът да бъде произволен текст. 

Например: 45, 162A. 

Позицията на надписа на номера и номерът формират ляво подравнен текст в 
чертежа, който служи за онагледяване на номера, а също и за избор на квартала. 
CADIS гарантира възможността за избор чрез посочване на надписа, само ако 
той е вътрешен за полилинията; 

Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички квартали. 
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CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички 

квартали - като контури и надписи . 

 

ИМОТ. 

Обектът ИМОТ в CADIS съответства на имот от КАДАСТЪРА. Той се  състои от  

• Затворена полилиния 
• Номер 
• позиция на надписа на номера  
• идентификатор 

 

CADIS разполага всички ИМОТИ в отделен слой. 

Полилинията е затворена и CADIS се грижи тя да се създава така, а също и 
след редактиране да остане такава; 

Номерът е число, което съответства на планоснимачния номер на имота. 
CADIS не проверява уникалността на номера и неговата валидност. 

Например:  345, 1024. 

Позицията на надписа на номера и номерът формират ляво подравнен текст в 
чертежа, който служи за онагледяване на планоснимачния номер на имота, а 
също и за избор на имота; 

Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички имоти. 

CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички 

имоти - като полилинии и надписи. 

 

ПР. ИМОТ. 

1. ЗАТВОРЕНА ПОЛИЛИНИЯ. 

2. Позиция на надписа. 

3. Надпис на ПР. ИМОТ. 

 

СГРАДА. 

Обектът СГРАДА съответства на сграда от КАДАСТЪРА. Той се  състои от  

• затворена полилиния 
• означение 
• позиция на надписа на означението 
• идентификатор 
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CADIS разполага всички СГРАДИ в отделен слой. 

Полилинията е затворена и CADIS се грижи тя да се създава така, а също и 
след редактиране да остане такава; 

Означението е текст, което съответства на означенията по БДС за означения на 
сгради в КАДАСТЪРА. CADIS не проверява валидността на означенията. 

Например:  МЖ, МсбЖ. 

Позицията на надписа на означението и Означението формират ляво 
подравнен текст в чертежа, който служи за онагледяване на означението на 
сградата, а също и за избор на сградата; 

Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички сгради. 

CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички 

сгради - като контури и надписи. 

 

РЕВИР 

1. ЗАТВОРЕНА ПОЛИЛИНИЯ 

2. Позиция на надписа 
3. Надпис 
4. Име на РЕВИРА 

 

Забележка: Със затворената линия се определят границите на ревира т.е. извън 

тази граница няма парцели принадлежащи на ревира. /Ревирът представлява 
съвкупност от парцели, за които не е задължително да изпълват изцяло заетата 
площ т.е възможно е да има “дупки”/ За надеждната работа на CADIS се създава 
МАСИВ със същите граници и същия номер, за да може да се образува 
правилно идентификационния номер на парцела. Допуска се вложеност т.е. в 
един масив, който е ревир да се създават други масиви.  

Обектът РЕВИР не се предава при изход в ZEM формат, той е помощен обект за 
работа в CADIS /скици за ревир и собственост на ревир/. 
 

ПЛОЩЕН ОБЕКТ. 

ПЛОЩНИЯТ ОБЕКТ в CADIS съответства на затворени контури от 
КАДАСТЪРА, с площ по-голяма от 2 квадратни метра - зелени площи, градинки, 

водни терени и др. Той се  състои от  

• затворена полилиния  
• знак 
• позиция на знака 
• идентификатор 

 

CADIS разполага всички ПЛОЩИ в отделен слой. 
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Полилинията е затворена и CADIS се грижи тя да се създава така, а също и 
след редактиране да остане такава; 

Знакът е номер на условен знак по БДС. (Вж. УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА 

КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И НЕЗАСТРОЕНИ 

ТЕРЕНИ, Министерство на териториалното развитие и строителството, София, 
1993 г.). Той се състои от номер и подномер. Номерът е число, а подномерът е 
буква - а, б, в и т.н. CADIS допуска номера, които не са указани в БДС. CADIS 

разполага с библиотека от графични символи, с които изчертава условните 
означения според БДС. 

Например:  12а, 113. 

Позицията на знака фиксира разположението на знака в чертежа; 

Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички площи. 

CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички 

площи - като полилинии и означения . 

 

ЛИНЕЕН ОБЕКТ. 

ЛИНЕЕН ОБЕКТ в CADIS съответства на полилинии в КАДАСТЪРА, които 
служат за маркировка на граници - огради, тротоари и др. Той се  състои от  

• Полилиния 
• Означение 
• Идентификатор 

 
CADIS разполага всички ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ в отделен слой. 

Полилинията може да е отворена или затворена; 

Означението е номер на графичен символ по БДС (Вж. УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА 

КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И НЕЗАСТРОЕНИ 

ТЕРЕНИ, Министерство на териториалното развитие и строителството, София, 
1993 г.). CADIS разполага с библиотека от графични символи, с които изчертава 
условните означения според БДС. CADIS допуска номера, които не са указани в 
БДС; 

Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички линейни обекти. 

CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички 

линейни обекти - като контури и означения . 

 

ТОЧКОВ ОБЕКТ. 

ТОЧКОВ ОБЕКТ в CADIS съответства на обекти от КАДАСТЪРА с площ по-
малка от 2 квадратни метра или специални точки - триангулачни точки, 

електрически стълбове, чешми, шахти и др. Той се състои от знак, позиция на 
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знака, допълнителни текстове и идентификатор. CADIS разполага всички 

ТОЧКОВИ ОБЕКТИ в отделен слой. 

Знакът съответства на номер на условен знак по БДС (Вж. УСЛОВНИ ЗНАЦИ 

ЗА КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И НЕЗАСТРОЕНИ 

ТЕРЕНИ, Министерство на териториалното развитие и строителството, София, 
1993 г.). Той се състои от номер и подномер. Номерът е число, а подномерът е 
буква - а, б, в и т.н. CADIS допуска номера, които не са указани в БДС. CADIS 

разполага с библиотека от графични символи, с които изчертава условните 
означения според БДС; 

Позицията на знака фиксира разположението на знака в чертежа; 

Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички линейни обекти. 

CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички 

линейни обекти - като контури и означения. 

 

ИЗОЛИНИЯ. 

ИЗОЛИНИЯ в CADIS съответства на изолинии в КАДАСТЪРА, които служат за 
маркировка на точки, характеризиращи се с еднаква надморска височина. Тя се  
състои от  

• Надморска височина 
• Полилиния 
• Стил на линия 
• Идентификатор 

 

CADIS разполага всички Изолинии в отделен слой. 

Надморската височина е число; 

Полилинията може да е отворена или затворена; 

CADIS дава възможност да се избира между следните стилове на линии: 

нормален, удебелен, допълнителен и спомагателен 

Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички изолинии. 

CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички 

изолинии - като полилинии и означения . 
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ГЛАВА 4 

ОБЕКТИ ОТ ЛЕСОУСТРОЙСТВО. 
Обектите от ЛЕСОУСТРОЙСТВО се създават, като се избере обект от лентата с 
обекти с име ЛЕСОУСТРОСТВО. След това бутонът  от лентата с инструменти с 
име РЕДАКЦИЯ изпълнява командата за създаване на съответния обект. 

Съставните обекти се създават като последователно се въвеждат отделните им 

компоненти. Клавишът � прекратява изпълнението на командата като игнорира 
всички въведени данни за обекта. 

За отделните типове обекти по-долу е описана последователността на въвеждане на 
техните елементи. 

 

ИСТОРИЯ ПОДОТДЕЛ ОТ ЛЕСОУСТРОЙСТВО. 
1. ЗАТВОРЕНА ПОЛИЛИНИЯ. 

2. Позиция на надписа. 

3. Надпис на ПОДОТДЕЛА. 

4. Щриховка 

 

ПОДОТДЕЛ ОТ ЛЕСОУСТРОЙСТВО. 
1. ЗАТВОРЕНА ПОЛИЛИНИЯ. 

2. Позиция на надписа. 

3. Надпис на ПОДОТДЕЛА. 

 

ОТДЕЛ ОТ ЛЕСОУСТРОЙСТВО. 

1. ЗАТВОРЕНА ПОЛИЛИНИЯ. 

2. Позиция на надписа. 

3. Надпис на Отдела. 

 

ПАРЦЕЛ ОТ ЛЕСОУСТРОЙСТВО. 

1. ЗАТВОРЕНА ПОЛИЛИНИЯ. 

2. Позиция на надписа. 

3. Надпис на ПАРЦЕЛА. 
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ЗОНА. 

1. ЗАТВОРЕНА ПОЛИЛИНИЯ. 

2. Позиция на надписа. 

3. Надпис. 

4. Тип на ЗОНАТА. /Число от 1 до 14/ 

5. Щриховка. 

 

ЛИНЕЕН ОБЕКТ ОТ ЛЕСОУСТРОЙСТВО. 

1. ПОЛИЛИНИЯ. 

2. Номер на УСЛОВЕН ЗНАК. 

 

ТОЧКОВ ОБЕКТ. 
1. Позиция на ЗНАКА. 

2. Номер на ЗНАКА. 

 

ПОЛИЛИНИЯ. 

1. ПОЛИЛИНИЯ. 

 

ТЕКСТ 
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ГЛАВА 5 

ОБЕКТИ ОТ РЕГУЛАЦИЯТА 

1. КВАРТАЛ. 
Обектът КВАРТАЛ от регулацията в CADIS съответства на квартал от 
регулационния план. Той се състои от затворена полилиния, номер, позиция на 
надписа на номера и идентификатор. CADIS разполага всички КВАРТАЛИ в 
отделен слой. 

� Полилинията е затворена и CADIS се грижи тя да се създава така, а също и 
след редактиране да остане такава; 

� Номерът е число, към което може да има и добавена главна буква.  

Например: 45, 162A. 

� Позицията на надписа на номера и номерът формират ляво подравнен 
текст в чертежа, който служи за онагледяване на номера, а също и за избор на 
квартала. CADIS автоматично чертае окръжност около надписа; 

� Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички КВАРТАЛИ. 

CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички 
квартали - като контури и надписи. 

 

2. ИМОТ. 
Обектът ИМОТ в CADIS съответства на имот от регулационния план. Той се  състои 
от затворена полилиния, номер, номера на имоти, позиция на надписа на 
номера и идентификатор. CADIS разполага всички ИМОТИ в отделен слой. 

� Полилинията е затворена и CADIS се грижи тя да се създава така, а също и 
след редактиране да остане такава. 

� Номерът е римско число, което съответства на номера на имота. CADIS не 
проверява валидността на номера. 

Например:  IX, VIII. 

� Номерата на имотите са числа, които съответстват на планоснимачните 
номера на имотите, от които е образуван имотът. CADIS не проверява 
валидността на номерата и наличието на имотите. 

Например:  123, 126, 128. 
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� Позицията на надписа на номера, номерът и номерата на имотите 
формират група от ляво подравнени текстове в чертежа, която служи за 
онагледяване и избор на имота; 

� Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички ИМОТИ. 

CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички 
имоти - като контури и надписи. 

 

3. ЗАСТРОЙКА. 

Обектът ЗАСТРОЙКА съответства на застройка от регулационния план. Той се  
състои от затворена полилиния, означение, позиция на надписа на означението 
и идентификатор.  CADIS разполага всички ЗАСТРОЙКИ в отделен слой. 

� Полилинията е затворена и CADIS се грижи тя да се създава така, а също и 
след редактиране да остане такава; 

� Означението е текст, което съответства на означенията на застройките от 
регулационния план, а също може да бъде и пояснителен текст за вида на 
застройката; 

Например:  3, М+4. 

� Позицията на надписа на означението и означението формират ляво 
подравнен текст в чертежа, който служи за онагледяване на означението на 
застройката, а също и за избор на застройката; 

� Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички ЗАСТРОЙКИ. 

CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички 
ЗАСТРОЙКИ - като контури и надписи. 

 

4. ОСОВА ЛИНИЯ. 
Обектът ОСОВА ЛИНИЯ съответства на ос от регулацията. Той се състои от 
контур, и идентификатор.  CADIS разполага всички ОСИ в отделен слой. 

� Контурът е може да е отворен или затворен; 

� Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички ОСИ. 

CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички ОСИ. 
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5. ОСОВА ТОЧКА. 
Обектът ОСОВА ТОЧКА съответства на осова точка от регулационния план. 

 

6. ШИРОЧИНА. 
Обектът ШИРОЧИНА съответства на широчина от регулационния план. Той се 
състои от ограничители, надпис и идентификатор. 

� Ограничителите са <> и отбелязват измерваната широчина; 

� Надписът е число във формат с два знака след десетичната запетая, 
означаващо ширината. Разполага се в средата на ограничителите. 

� Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички широчини от регулацията. 

CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на отбелязване на широчината от 
регулацията. 

 

7. ЛИНИЯ. 
ЛИНИЯ в CADIS съответства на контури в регулационния план, които служат за 
маркировка на граници - тротоари и др. Той се  състои от контур и идентификатор. 
CADIS разполага всички ЛИНИИ от регулацията в отделен слой. 

� Контурът е може да е отворен или затворен; 

� Идентификаторът се задава служебно от CADIS и служи за създаване на 
уникална номерация на всички линейни обекти от регулацията. 

CADIS дава възможност да се конфигурира начинът на изчертаването на всички 
линейни обекти от регулацията - като контури и означения. 
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ГЛАВА 6 

РАМКА 

 
1. Подготвяне на карта за печат 
Чрез командата Рамка от менюто Файлове подготвя  карта за отпечатване на 
принтер. След стартиране на командата се избира файл с разширение .box, 

който определя вида на рамката. Примерни файлове има в директория ..\WORK. 

Рамката се изчертава върху предварително избран прозорец. Ако в обекта 
Конфигурация от лентата с обекти Номенклатури не е въведен запис, 
определящ конфигурацията на рамката, то е необходимо се въведе. 
След това CadIS очаква въвеждане на мащаб. Това става по следния начин:  

Напр. :  10000 

Въвеждането на ляв бутон на мишката приема мащаба на избрания чертожен 

прозорец. След това CadIS очаква въвеждане на: 
• Лист  
• Област 
• Община 
• Землище 
• Фирма 
• Дата 
• Мащаб – въвежда се само числото, което да бъде визуализирано на 
картата 

• Дата 
• Инженер 
• Лиценз 
• Утвърдил 

След това се настройва Конфигурация на принтера. 

Върху така оформената карта могат да се нанасят допълнително: точкови 

обекти, полилинии и текст. Това става като от лентата с обекти, с име РАМКА 

се избере необходимия обект : 
 

 
 

 /Точков/ 
 

 /Полилиния/ 
 

 /Текст/ 
 

и след това от лентата с инструменти РЕДАКЦИЯ се избере създаване на нов 
обект. 
 

Напр. С точков обект север /с номер 500/ може да се ориентира картата. 
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По този начин картата е готова за печат. Може да се види как ще изглежда на 
печат чрез командата Преглед от менюто Файлове.  

Когато всичко е готово се отпечатва с командата Печат от менюто Файлове. 

 
2. Създаване на нов вид рамка 
 

С текстов редактор се създава файл с разширение .box. Със секцията: 
 

BBOX = MARGINS 

   { 

     LEFT  = 2000 

     RIGHT = 2000 

     UP    = 4000 

     DOWN  = 4000 

   } 

 

се създава вътрешната, ограничаваща чертежа рамка. 
Чрез секцията: 
Line = LINE 

   { 

     POS1 = 0 0 LEFT UP 

     POS2 = 0 0 RIGHT UP 

     COLOR = 0 

     THICK = 0 

   } 

 

Line = LINE 

   { 

     POS1 = 0 0 RIGHT UP 

     POS2 = 0 0 RIGHT DOWN 

     COLOR = 0 

     THICK = 0 

   } 

 

Line = LINE 

   { 

     POS1 = 0 0 RIGHT DOWN 

     POS2 = 0 0 LEFT DOWN 

     COLOR = 0 

     THICK = 0 

   } 

 

Line = LINE 

   { 

     POS1 = 0 0 LEFT DOWN 

     POS2 = 0 0 LEFT UP 

     COLOR = 0 

     THICK = 0 

   } 
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се посочват линиите с които се изрязва работния чертеж. В променливите POS1 

и POS2 се задават отстъпите от зададените, чрез секцията BBOX стойности. 

Със секцията  
Line = LINE 

   { 

     POS1 = -1000 1000 LEFT UP 

     POS2 = 1000 1000 RIGHT UP 

     COLOR = 0 

     THICK = 100 

   } 

 

Line = LINE 

   { 

     POS1 = 1000 1000 RIGHT UP 

     POS2 = 1000 -1000 RIGHT DOWN 

     COLOR = 0 

     THICK = 100 

   } 

 

Line = LINE 

   { 

     POS1 = 1000 -1000 RIGHT DOWN 

     POS2 = -1000 -1000 LEFT DOWN 

     COLOR = 0 

     THICK = 100 

   } 

 

Line = LINE 

   { 

     POS1 = -1000 -1000 LEFT DOWN 

     POS2 = -1000 1000 LEFT UP 

     COLOR = 0 

     THICK = 100 

   } 

се задават дебели линии, които се изобразяват на екрана. 
Със секцията  
Line = LINE 

   { 

     POS1 = -2001 4001 LEFT UP 

     POS2 = 2001 4001 RIGHT UP 

     COLOR = 0 

     THICK = 0 

   } 

 

Line = LINE 

   { 

     POS1 = 2001 4001 RIGHT UP 

     POS2 = 2001 -4001 RIGHT DOWN 

     COLOR = 0 

     THICK = 0 
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   } 

 

Line = LINE 

   { 

     POS1 = 2001 -4001 RIGHT DOWN 

     POS2 = -2001 -4001 LEFT DOWN 

     COLOR = 0 

     THICK = 0 

   } 

 

Line = LINE 

   { 

     POS1 = -2001 -4001 LEFT DOWN 

     POS2 = -2001 4001 LEFT UP 

     COLOR = 0 

     THICK = 0 

   } 

се задават други линии, които се изобразяват на екрана. 
Текстове, условни знаци и други линии могат да се изобразят чрез лентата с 
обекти Рамка. 
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ГЛАВА 7 

НОМЕНКЛАТУРИ 

ЛЕНТА С ОБЕКТИ КОНФИГУРАЦИЯ 

1. КОНФИГУРАЦИЯ 

От лентата с обекти се избира обекта Конфигурация и с бутона  /Нов запис/ 

се създава нова конфигурация на рамката, а същата с  /Редактира запис/,  

/Изтрива запис/,  /Справка за запис/ се осъществява редакция или изтриване 
или справка за съществуващ запис.  
 

 

 

След избиране на желаната функция се активира  диалоговия прозорец 

Конфигурация.  

 

 
 

 

В полета Землище на, ЕКНМ, Община не може да се въвежда директно 
стойност. Тя се избира от номенклатурата СЕЛИЩЕ, чрез бутона ИЗБОР. Ако 
предварително не е посочен начин на избор CadIS предлага, чрез прозореца 
Режим на избор за търсене да се посочи начина, по който да бъде избрано 
селището. 
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ЛЕНТА С ОБЕКТИ НОМЕНКЛАТУРИ 

 

Лентата с обекти Номенклатури, освен обектите, съдържа и команди за работа 
с обектите.  
 

 
 
I. Обекти 

 

1. НТП /Начин на трайно ползване/ 

 

Когато е избран обекта НТП от лентата с обекти Номенклатури, при натискане 

на бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на нов запис в 
номенклатурата НТП, чрез диалоговия прозорец:  

 

 
 

При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
НТП, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или текущия 
метод за търсене.  
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Методи за избор на обект Начин на трайно ползване 

• Всички 

• По код 
 

2. Вид документ за собственост 

 

Когато е избран обекта Вид документ от лентата с обекти Номенклатури, при 

натискане на бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на 
нов запис в номенклатурата Вид документ, чрез диалоговия прозорец:  

 

 

 
 

При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
Вид документ, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене. 
 
Методи за избор на номенклатурата Документ за собственост 

• Всички 

• По код 
 

3. НВ  /Начин на възстановяване/ 

 

Когато е избран обекта НВ от лентата с обекти Номенклатури, при натискане 

на бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на нов запис в 
номенклатурата НВ, чрез диалоговия прозорец:  
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При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
НВ, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или текущия метод 

за търсене.  
 
Методи за избор на номенклатурата Начин за възстановяване 

• Всички 

• По код 
 

 

4. Лесничейство 

 

Когато е избран обекта ЛЕСНИЧЕЙСТВО от лентата с обекти Номенклатури, 

при натискане на бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване 
на нов запис в номенклатурата ЛЕСНИЧЕЙСТВО, чрез диалоговия прозорец:  
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При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
ЛЕСНИЧЕЙСТВО, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене.  
 
Методи за избор на номенклатурата Държавно лесничейство 

• Всички 

• По код 
 

5. НОМЕНКЛАТУРА ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  

 

Когато е избран обекта ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ от лентата с обекти 

Номенклатури, при натискане на бутона  /Нов запис/ CADIS дава 
възможност за създаване на нов запис в номенклатурата ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

чрез диалоговия прозорец:  

 

 
 

При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене 
или текущия метод за търсене.  
 
Методи за избор на номенклатурата Предназначение 

• Всички 

• По код 
 

6. Вид подотдел 
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Когато е избран обекта ВИД ПОДОТДЕЛ от лентата с обекти Номенклатури, 

при натискане на бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване 
на нов запис в номенклатурата ВИД ПОДОТДЕЛ, чрез диалоговия прозорец:  

 

 
 

При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
ВИД ПОДОТДЕЛ, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене.  
 
Методи за избор на номенклатурата Вид подотдел 

• Всички 

• По код 
 

7. Вид ограничение 

Когато е избран обекта ВИД ОГРАНИЧЕНИЕ от лентата с обекти 

Номенклатури, при натискане на бутона  /Нов запис/ CADIS дава 
възможност за създаване на нов запис в номенклатурата ВИД ОГРАНИЧЕНИЕ, 

чрез диалоговия прозорец:  
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При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
ВИД ОГРАНИЧЕНИЕ, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене 
или текущия метод за търсене.  
 
Методи за избор на номенклатурата Вид ограничение 

• Всички 

• По код 
 

8.  Дървесен вид 

Когато е избран обекта ДЪРВЕСЕН ВИД от лентата с обекти Номенклатури, 

при натискане на бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване 
на нов запис в номенклатурата ДЪРВЕСЕН ВИД, чрез диалоговия прозорец:  
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При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
ДЪРВЕСЕН ВИД, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене.  
 
Методи за избор на номенклатурата Дървесен вид 

• Всички 

• По код 
• Създаване на нов 

 

9. Функция на сграда 

 

Когато е избран обекта Функция на сграда от лентата с обекти Номенклатури, 

при натискане на бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване 
на нов запис в номенклатурата Функция на сграда, чрез диалоговия прозорец:  

 

 

 
 

При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
Функция на сграда, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене.  
 
Методи за избор от номенклатурата Функция на сграда 

• Всички  

• По код 
 
II. Команди 
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 /Нов запис/ - Когато е избран обект от лентата с обекти 

Номенклатури и се натисне командата Нов запис CADIS стартира диалогов 
прозорец за създаването на съответния обект. 

 

 /Редактира запис/ - Когато е избран обект от лентата с обекти 

Номенклатури и се избере командата Редактира запис, CADIS стартира 
съответния диалогов прозорец за Избор на режим за търсене или текущия 
метод за избор на запис. След като бъде избран обекта се нанасят 
необходимите редакции. 

 

 /Изтрива запис/ - Записът за изтриване се избира по същия начин 

както при командата Редактира запис. След като бъде избран обекта и се 
натисне бутона Изход CADIS изтрива записа. 

 

 /Справка за запис/ - Записът за справка се избира по същия начин 

както при командата Редактира запис. Върху избрания запис не могат да се 
нанасят никакви промени.  

 
ЛЕНТА С ОБЕКТИ АДМ 

1. Държава 

Когато е избран обекта ДЪРЖАВА от лентата с обекти АДМ, при натискане на 

бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на нов запис в 
номенклатурата ДЪРЖАВА, чрез диалоговия прозорец:  

 

 
 

При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
ДЪРЖАВА, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене.  
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Методи за избор на номенклатурата Държава 

• Всички 

• По код 
• По начало на име 

2. Община 

Когато е избран обекта ОБЩИНА от лентата с обекти АДМ, при натискане на 

бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на нов запис в 
номенклатурата ОБЩИНА, чрез диалоговия прозорец:  

 

 

 
 

При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
ОБЩИНА, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене.  
 
Методи за избор на номенклатурата Община 

• Всички 

• По ЕКНМ на община 
• По код държава 
• По обекта Държава 
• По начало на име  
• По код на област 
• По номер в областта 
• По код (код на област и номер в областта) 

3. Селище 

Когато е избран обекта СЕЛИЩЕ от лентата с обекти АДМ, при натискане на 

бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на нов запис в 
номенклатурата СЕЛИЩЕ, чрез диалоговия прозорец:  
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При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
СЕЛИЩЕ, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или текущия 
метод за търсене.  
 
Методи за избор на номенклатурата Селище 

• Всички 

• По ЕКНМ на селището 
• По ЕКНМ на община – в която попада селището 
• По обект Община 
• По тип на селището (гр., с., м., гара, м.с., п.с.,ман.) 

• По начало на име 
 

4. ОБЕКТ УЛИЦА 

 

Когато е избран обекта УЛИЦА от лентата с обекти АДМ, при натискане на 

бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на нов запис в 
номенклатурата УЛИЦА, чрез диалоговия прозорец:  
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При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
УЛИЦА, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или текущия 
метод за търсене.  
 
Методи за избор на обект Улица 

• Всички 

• По код 
• По графика 
• По идентификатор 
• По ЕКАТТЕ на “Селище” 

• По обект Селище 
• Улиците в текущото селище 
• По начало на име 
• По начало на име в текущото селище 
• По код в текущото селище 
• По начало на име в селище 
• По код в селище 
• Създаване на улица 

 

5. АДРЕС 

 

Когато е избран обекта АДРЕС от лентата с обекти АДМ, при натискане на 

бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на нов запис в 
номенклатурата АДРЕС, чрез диалоговия прозорец:  
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При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
АДРЕС, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или текущия 
метод за търсене.  
 

Чрез бутона ЛУПА се визуализира горе цитирания адрес. 
 
Методи за избор на номенклатурата Адрес 

• Всички 

• По графика 
• По ID 

• По улица 
• Създаване на адрес 
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ГЛАВА 8 

ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ. 

При проектиране на регулацията или на частични изменения се налага извършване 
на редица помощни построения преди да се построят крайните обекти от CadIS. 

Като резултат от тези построения остават междинни полилинии, отсечки и точки, 

които потребителят трябва да изчисти от чертежа в края на работата си. За да се 
облекчи тази дейност, а също и да се намали възможността от грешки при 

изтриването на междинните резултати, CadIS поддържа специален режим на 
работа, при който генерираните обекти се записват в отделен чертеж. Този чертеж 

има временен характер и информацията, която се съдържа в него, съществува 
единствено докато се работи с текущия чертеж. Всяка операция Зареждане на 

файл или Изход от CadIS зачиства този допълнителен чертеж. За потребителя, 
обаче, понятието ВРЕМЕНЕН ЧЕРТЕЖ изглежда като допълнително разслояване 
на обектите и той не е длъжен да се грижи за него като за отделен файл. CadIS 

допуска построяване само на няколко вида графични обекти във временния чертеж - 

линия, отсечка, точка, текст и окръжност, които от тук натам ще се наричат 
ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ. Принципите за работа с тях е абсолютно аналогични на 
ПОСТОЯННИТЕ ОБЕКТИ - ПОМОЩНИ и СВОБОДНИ, и не изискват някакви 

допълнителни познания. ВРЕМЕННИТЕ ОБЕКТИ могат да се изключат при 

пречертаване на чертежа чрез специален флаг. Освен това те се разполагат в отделен 
слой с име TEMP, който също може да бъде включен или изключен.  

Като допълнителна възможност CadIS предлага команда Копира във временни 

обекти. С помощта на тази команда потребителят може да създаде копие на 
ПОСТОЯННИ ОБЕКТИ във ВРЕМЕННИ, като те се разбиват на съставните си 

части - полилинии, текстове, знаци. Тази възможност е удобна, когато може да се 
използват някои части от вече създадени обекти в КАДАСТЪРА, но се налагат 
известни промени върху тях, като се изисква все пак изходните обекти да не се 
променят. 

CadIS предлага също и команда Копира в постоянни, чрез която направените 
промени могат да се пренесат в ПОСТОЯННИ ОБЕКТИ и да  се запишат във файла. 

 

 

ТОЧКА   

При избор на бутона  /Точка/ от лентата с име “Временни” обекти се стартира 
следното иконно меню и промпт: 
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Въведете точка: 

• При избиране точка се създава временен точков обект с номер 0.  

• При избор на бутона  от иконното меню CadIS очаква въвеждане на 
отсечка или сегмент. След това на командната линия се въвежда дължини, 
разделени със запетая /,/. В резултат на това се създават временни точкови 
обект с номер 0, разположени върху избраната отсечка или сегмент, на 
разстояния – въведените. 

• При избор на бутона  от иконното меню CadIS очаква въвеждане на 
отсечка или сегмент. На командната линия се въвеждат дължини, разделени със 
запетая /,/. В резултат на това се създават временни точкови обекти с номер 0, 
отстоящи на разстояния – въведените, считано от горния ляв ъгъл.  

• При избор на бутона  от иконното меню CadIS очаква въвеждане на 
отсечка или сегмент. На командната линия се въвеждат  отношения на деление, 
разделени с двоеточие /:/. В резултат се създават временни точкови обекти с 
номер 0, делящи избраната отсечка/сегмент във въведените отношения. 

• При избор на бутона  от иконното меню CadIS построява т. нар. “засечка”. 
За построяването са необходими две отсечки, които се въвеждат с по две точки 
и две разстояния, на които да се построят съответните успоредни на въведените 
отсечки. В точката където се пресичат построените успоредни отсечки се 
поставя точковия знак с номер 0. CadIS предоставя подсказващи съобщения на 
командната линия, също така и съответното отследяване. 

ОТСЕЧКА  

При избор на бутона  /Отсечка/ от лентата с име “Временни” обекти се стартира 
следното иконно меню и промпт: 
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Въведете първа точка: 

• При избиране на първа точка CadIS очаква въвеждане на точка, след което 
построява отсечка от първата до втората точка. 

• При избор на бутона  /Дели/ от иконното меню CadIS очаква въвеждане 
на две точки и брой части. В резултат на тази команда се построява отсечка 
разделена въведения брой части. /Частите се виждат, ако е в Конфигурация е 
включено “Рисуване на възли”. 

• За командата  /Разстояние/ от иконното меню е необходимо въвеждане на 
две отсечки /всяка се въвежда с по две точки/ и две разстояния или точка. В 
резултат се построяват два перпендикуляра към въведените отсечки. 
Перпендикулярът се спуска от въведената точка или пресечната точка на 
отсечките успоредни на въведените и отстоящи на въведените разстояния. 

• За командата  /Ъгъл/ от иконното меню е необходимо да бъдат въведени 
следните компоненти: полюс, точка за ориентация, ъгъл и разстояние или 
точка. В резултат от изпълнение на командата се получава отсечка, единия край 
на която се намира в въведения полюс, а другия се получава като отсечката, 
получена от полюса и точката за ориентация се завърти на въведения ъгъл в 
положителна посока, а дължината на получената отсечка е равна на въведеното 
разстояние. 

• Чрез командата  /Успоредна/ от иконното меню е възможно да се построи 
отсечка успоредна на избрана отсечка. Диалогът за построението е следния: 
първо се посочва отсечка, която определя направлението на което е успоредна 
търсената отсечка, след това се въвежда първа точка на отсечката и дължина. 

• Чрез командата  /Перпендикуляр/ от иконното меню е възможно да се 
построи перпендикулярна на избрана отсечка. Диалогът за построение е 
следния: първо се избира отсечката на която ще се построява перпендикуляр и 
след това дължина на отсечката. Перпендикулярната отсечка има за начало този 
край на избраната отсечка, до който е по-близо точката, с която е посочена 
избраната отсечка и край – определен от въведената дължина. 
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• Чрез командата  /Стил/ от иконното меню се настройват : Стил на линия, 
Цвят на екрана, Цвят на принтера, Дебелина, Писалка /в случай, че се чертае на 
плотер/. 

 

ОКРЪЖНОСТ   

При избор на командата  /Окръжност/ от лентата с “Временни” обекти се 
стартира следното иконно меню и промпт: 

 

Въведете център: 

• При въвеждане на център се стартира следното иконно меню и промпт: 

 

Въведете радиус: 

o При въвеждане на радиус се построява окръжност по въведените 
център и радиус. 

o При избор на командата  (Радиус/Диаметър) и  въвеждане на точка 
се построява окръжност с въведените център и диаметър. 

• При избор на командата  /По две точки/ от иконното меню се построява 
окръжност с диаметър отсечката, образувана от двете въведени точки. 

• При избор на командата  /По три точки/ от иконното меню се построява 
окръжност по трите въведени точки. 

 



 

 

 56 

ЛИНИЯ 

При избор на командата  /Линия/ от лентата с “Временни” обекти CadIS очаква 
въвеждане на  Полилиния, която не е задължително да бъде затворена. 

ТЕКСТ 

При избор на командата  /Текст/ от лентата с “Временни” обекти CadIS 

очаква въвеждане на  Текст. 
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ГЛАВА 9 

РАБОТА С ГРАФИЧНИТЕ ОБЕКТИ 

 

1. СЪЗДАВАНЕ   . 
С тази команда се създават графични обекти на CadIS. От съществено значение е 
доброто познаване на начина на създаване на полилинии, затворени полилинии, 
текстове и условни знаци, тъй като те участват в описанието на обектите от кадастъра и 
лесоустройството. 

ПОЛИЛИНИЯ 

Полилинията се създава, като последователно се въвеждат точките й и вида на 
сегментите между тях. За полилиниите, които не участват в съставни обекти, CADIS 
дава възможност за задаване на цвят, стил на линиите, дебелина, писалка и цвят на 
плотера. Такива полилинии са свободните, помощните и временните. CADIS 
поддържа набор от системни променливи, които поддържат текущи стойности на тези 

параметри. Промяната им се осъществява с командата  . Тази команда може да се 
стартира и по време на създаването на самата полилиния. 

След въвеждането на първата точка може да се укаже вида на сегмента до следваща - 
линеен или дъгов. Първоначално видът на сегмента е линеен. Появява се следното 
иконно меню и промпт: 

   

Въведете крайна точка: 

Команда  /Дъга/. Активира режим на създаване на дъгови сегменти; 

Командата  /Част/. Активира режим на копиране на част от съществуваща 
полилиния. 
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Команда  /Отказ/. Отказва предишната въведена точка. Може да се откажат 
всички точки, с изключение на първата; 

Команда  /Затваря/. Създава затворена полилиния и прекратява командата; 

Команда  /Дължина/. Въвежда се точка на зададена дължина по направлението 
на предишния сегмент; 

Команда  /Стил/. Дава възможност за промяна на стила на полилинията. Така 
зададеният стил се установява за текущ при следващото активиране на командата за 
създаване на полилиния. 

 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ в CadIS се въвежда като последователно се въведат начало на текста и самия 
текст. По време на тези въвеждания може да се въведе информация за цвят, шрифт, 
височина, ъгъл на наклон на носещата линия, наклон на текста спрямо носещата 
линия, подравняване, дебелина на изчертаване и писалка за плотера. CadIS поддържа 
текущи стойности за тези параметри. При промяната им по време на създаване на 
ТЕКСТ, те се запомнят и могат да се използват при следващото създаване на ТЕКСТ. 

При стартирането на командата се появява иконно меню и промпт: 

 

  Въведете най-лява точка на текста: 

CadIS очаква въвеждане на точка, която да бъде начало на ляво подравнен текст. Ако 
текущото подравняване на текста е ДЯСНО ПОДРАВНЕН, промптът е следния: 

 

  Въведете най-дясна точка на текста: 

Ако текущото подравняване на текста е ЦЕНТРИРАН, промптът е следния: 

 

  Въведете централна точка на текста: 
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Команда  /Ляво подравнен/. Задава подравняване на текста ЛЯВО 
ПОДРАВНЕН; 

Команда  / (Центриран). Задава подравняване на текста ЦЕНТРИРАН; 

Команда   /Дясно подравнен/. Задава подравняване на текста ДЯСНО 
ПОДРАВНЕН. 

След въвеждането на точка се активира следното иконно меню и промпт: 

 

  Въведете текст/височина:  

CadIS очаква въвеждане на текст. 

Команда  /Ъгъл /. Въвежда се ъгъл на носещата линия на текста; 

Команда  /Височина/. Въвежда се височина на текста; 

Команда  /Стил / . Активира се команда за смяна на стила на текста, след което 
въведените параметри стават текущи при следващото активиране на команда за 
създаване на текст. 

ЗНАК 

При създаване на УСЛОВЕН ЗНАК се задава позиция и номер. Някои от 
УСЛОВНИТЕ ЗНАЦИ изискват да се зададат и допълнителни текстове и наклон. 

След стартиране на командата се появява следният промпт: 

 Въведете позиция на знака: 

CadIS очаква въвеждане на позицията на УСЛОВНИЯ ЗНАК. След това се появява 
следният промпт: 

 Въведете номер на знака <206а>: 

CadIS очаква въвеждане на номер на УСЛОВЕН ЗНАК по БДС. В промпта е изписва 
и номерът на последния въведен УСЛОВЕН ЗНАК, който може да се въведе без 
изписване, а само с натискане на десния бутон на мишката. При натискане на левия 
бутон на мишката се появява диалогови прозорец Избор на знак със списък на 
дефинираните в CadIS УСЛОВНИ ЗНАЦИ. 
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Изборът на знак се осъществява с двукратно натискане на левия бутон на мишката 
върху желания знак или като се маркира с еднократно натискане на левия бутон на 

мишката и се натисне бутон Край. Бутон Отказ или клавиша � отказва командата 
 /Нов обект/. За знаците, които изискват допълнително въвеждане на текстове 

CadIS продължава диалога, като се появяват подходящи съобщения за всеки знак. 
Аналогично се провежда допълнителен диалог в случай, че някой знак изисква и 
въвеждане на ориентация. 

ЗАТВОРЕНА ПОЛИЛИНИЯ 

CadIS предоставя специална възможност за въвеждане на полилиния, която е 
затворена. По време на създаването на затворената полилиния CadIS съчетава 
създаване на полилинии и избор на съществуващи такива. Създадените и избрани 
графични обекти се маркират като избрани. След избирането на необходимите 
полилинии и създаването на нужните помощни такива се посочва точка, която да бъде 
вътрешна за желания затворен контур. CadIS автоматично създава затворена 
полилиния, премахва създадените временни полилинии и от маркира избраните 
графични обекти. 

Забележка: При сглобяването на затворената полилиния, CadIS игнорира тези 
обекти, които нямат контури. От всички  ползва само необходимите сегменти 

Първоначално се създава полилиния по гореуказания начин. Ако тя не е затворена, се 
преминава в режим на създаване на множество от избрани обекти, като полилинията се 
добавя към него. Появява следното иконно меню и промпт: 
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  Изберете режим на въвеждане <END - край>: 

Команда  /Нова/. Стартира се командата за създаване на полилиния, която се 
добавя към множеството избрани обекти. След това се възстановява предходния 
диалог; 

Команда  /Избор/. Стартира се Избор, с помощта на която се избират или 
отказват от избраното множество графични обекти. След прекратяване на 
командата се преминава към предходния диалог. 

Прекратяването на създаването на множеството от графични обекти се осъществява с 
десния бутон мишката, след което CadIS очаква въвеждане на точка, вътрешна за 
желания затворен контур. CadIS автоматично създава затворен контур от сегментите, 
които участват в полилиниите от множеството. Ако не може да се създаде такъв, се 
издава съобщение:  

 Полилинията не може да се затвори. 

Възлите, за които CadIS е направил опит да включи в затворената полилиния се 
отбелязват с "х", а този възел, за който не може да се продължи е отбелязан с "Х" .  
След натискане на левия или десен бутон на мишката CadIS се връща в режима за 
създаване на множество от избрани обекти. Отказът от режима се осъществява с 

помощта на клавиша �. 

При излизане от командата временно създадените полилинии се изтриват. 

 

2. РЕДАКЦИЯ  . 

След стартиране на командата  /Редакция/ CadIS очаква да бъде избран обект от 
чертежа. Може да се избере за редакция само един обект. След избирането му CadIS го 
маркира на екрана като Избран. В зависимост от типа на обекта се активира съответен 
начин на редакция. За съставните обекти като МАСИВ, ПАРЦЕЛ, ЗЕМЛИЩЕ и т.н. 
се редактират последователно техните компоненти. Отказване от редакцията на целия 

обект се осъществява с натискане на клавиша �. Отказване от редакцията на 
поредния елемент се осъществява с натискане на десния бутон на мишката.  

 

РЕДАКЦИЯ НА  ПОЛИЛИНИЯ. 

С помощта на командата  /РЕДАКЦИЯ/ на една полилиния може да се създадат 
допълнителни възли, да се изтрият такива или да се преместят. Също така може да се 
промени и нейния стил. След избора на полилинията (тя може да контур от съставен 
обект) се появява следното иконно меню и промпт: 



 

 

 62 

  Изберете икона: 

CadIS очаква избор на команда. 

Команда  /Отказ/. Отказва групата от промени извършени при някоя от 
другите команди; 

Команда  /Мести/. Тази команда служи за преместване на възел. След 
стартирането й CadIS очаква посочване на възел. След посочването му се очаква 
въвеждане на новата му позиция. натискането на десния бутон на мишката оставя 
възела непроменен. След въвеждане на новото положение на възела CadIS очаква 
избиране на нов възел за преместване. Прекратяването на командата се 
осъществява с натискането на десния бутон на мишката . 

Команда  /Трие/. Тази команда служи за премахване на възел. След 
стартирането й CadIS очаква посочване на възел. След посочването му той се 
премахва. Прекратяването на командата се осъществява с натискането на десния 
бутон на мишката . 

Команда  /Вмъква/. Тази команда служи за вмъкване на възел. След 
стартирането й CadIS очаква посочване на сегмент, след което се очаква въвеждане 
на нов възел. Прекратяването на командата се осъществява с натискането на десния 
бутон на мишката . 

Команда  /Стил/. Тази команда служи за промяна на стила на полилинията. 
Действието й е аналогично на това при създаването на полилинията. 

 

РЕДАКЦИЯ ТЕКСТ 

Редакцията на текстовете следва същия диалог, както и създаването им, с тази разлика, 
че когато се изисква въвеждането на самия текст натискането на  десния бутон на 
мишката възприемат старото съдържание на текста. 
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РЕДАКЦИЯ НА  УСЛОВЕН ЗНАК 

Редакцията на условните знаци е аналогична на създаването им, с тази разлика, 
че когато се изисква въвеждането на номер на знак или допълнителни текстове 
натискането десния бутон на мишката възприемат старите стойности 

 

РЕДАКЦИЯ НА СЪСТАВНИТЕ ОБЕКТИ 

Съставните обекти се редактират, като последователно се редактира всяка една 
от компонентите им 
 

3. СПРАВКА  . 

Тази команда дава възможност за осъществяване на справка за посочения обект. 

4. ИЗТРИВАНЕ  .    

С помощта на тази команда CadIS предоставя възможност за изтриване на части от 
чертежа. Частта от чертежа се сформира с командата за Избор. 

СЛЕДВАЩИТЕ КОМАНДИ ПРЕДОСТАВЯТ УДОБНИ РЕДАКТОРСКИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРАФИЧНА ОБРАБОТКА НА ОБЕКТИТЕ, НО 
ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНО! 

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ САМО ВЪРХУ ВРЕМЕННИ 
ОБЕКТИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ РАЗПАДАНЕ ИЛИ КОПИРАНЕ ВЪВ 
ВРЕМЕННИ, ТАКА ЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ ДА НЕ РАЗРУШАТ 
ОРГИНАЛНИТЕ ОБЕКТИ. 

СЛЕДВАЩИТЕ КОМАНДИ СЕ НАМИРАТ В МЕНЮТО “РЕДАКЦИЯ” 

5. МЕСТИ  ОБЕКТИ 

С помощта на тази команда CadIS предоставя възможност за преместване на 
части от чертежа. Частта от чертежа се сформира с командата за Избор като 
Множество от избрани обекти. След това CadIS очаква въвеждане на вектор 
на преместване чрез две точки и премества избраните обекти. Ако е включен 

флагът Отследяване по време на въвеждане на втората точка на вектора CadIS 

визуализира текущото състояние на множеството при всяко движение на 
графичния показалец 
 

6. КОПИРА ОБЕКТИ 
Командата КОПИРАНЕ е аналогична на команда МЕСТИ ОБЕКТИ, но запазва 
оригиналните обекти. 

7. ВЪРТИ ОБЕКТИ 

Командата ЗАВЪРТАНЕ дава възможност едно множество от обекти да бъде 
завъртяно относно посочена точка на зададен ъгъл. След избиране на 
множеството обекти CadIS очаква въвеждане на точка, относно която ще се 
извърши завъртането. След въвеждането й се очаква въвеждането на ъгъл на 
завъртане. Аналогично на командата ПРЕМЕСТВАНЕ, ако е включен флагът 
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Отследяване при движение на графичния курсор се визуализира текущото 
състояние на множеството. 
 

8. ОГЛЕДАЛНИ ОБЕКТИ 

Командата ОГЛЕДАЛНИ ОБЕКТИ дава възможност едно множество от 
обекти да бъде преместено чрез огледална трансформация. След избиране на 
множеството обекти CadIS очаква въвеждане на ос, относно която ще се 
извърши трансформацията. Аналогично на командата МЕСТИ ОБЕКТИ, ако е 
включен флагът Отследяване при движение на графичния курсор по време на 
въвеждане на втората точка от оста се визуализира текущото състояние на 
множеството. 
 

 
9. МАЩАБИРА ОБЕКТИ 

Командата МАЩАБИРА ОБЕКТИ дава възможност едно множество от обекти да 
бъде уголемено или намалено в зависимост от зададен мащабен коефициент. След 
избиране на множеството обекти CadIS очаква въвеждане на точка на мащабиране, а 
след това - на мащабен коефициент. Аналогично на командата ПРЕМЕСТВА 
ОБЕКТИ, ако е включен флагът Отследяване при движение на графичния курсор 
по време на въвеждане на мащабния коефициент се визуализира текущото състояние 
на множеството. 

 

10. ПРЕКЪСВА 

Тази команда служи за премахване на части от полилиния, ограничени от две зададени 
точки. След посочване на полилинията се очаква въвеждане на две точки на 
прекъсване. Ако втората точка не се въведе, за втора точка се приема точката на 
посочване. Участъкът между двете точки се отстранява. При въвеждането на втората 
точка се показва следното иконно меню и промпт: 

 Изберете втора точка на прекъсване: 

Команда  /Остава/. Превключва на режим, при който участъкът между двете 
точки остава, а се премахват тези отвън. 

Забележка: Тази команда не действа върху съставни обекти. 

11. ОТСИЧА 
Тази команда служи за отсичане на части от полилинии от множество от режещи 
ръбове. Първоначално се избира се множество от разрязващи ръбове, а след това се 
преминава в режим на отсичане. В този режим се очаква посочване на полилиния за 
отсичане. Показва се следното иконно меню и промпт: 
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 Изберете полилиния за изтриване: 

Посочената полилиния се отсича от режещите ръбове и след това пак се преминава в 
режим на отсичане със същото множество от режещи ръбове. От този режим се излиза 
с десния бутон на мишката. 

Команда  /Остава/. Превключва на режим, при който частите до режещите 
ръбове да остават, а да се премахват тези отвън. 

Забележка: Тази команда не действа върху съставни обекти 
 

12. ОТРЯЗВА 

Тази команда служи за разрязване на полилиния на части. Първо се избира полилиния 
за отрязване. А след това се избира множество от разрязващи ръбове. След 
разрязването може да се направи корекция на площите посредством диалоговия 
прозорец Корекция на площ. 

 

 

Забележка: Тази команда не действа върху съставни обекти. 

13. УДЪЛЖАВАНЕ 

Тази команда служи за продължаване на линейни или дъгови сегменти от полилинии 
до множество от обекти, които служат за гранични ръбове. Избира се множество от 
обекти, които служат за гранични ръбове и след това се влиза в режим на удължаване.  
Посочената полилиния се удължава до първия срещнат граничен ръб, но само ако е 
отворена. От този режим се излиза с десния бутон на мишката. 

Забележка: тази команда не действа върху съставни обекти. 

14. ОФСЕТ 

Тази команда създава копие на полилиния, отсечка,  окръжност или контур на съставен 
обект на равно разстояние от друг такъв. Посочва се обект и се показва следното 
иконно меню и промпт: 

 Посочете точка: 

При въвеждане на точка, за разстояние се приема разстоянието от точката до 
полилинията. Копието се създава от страната, от която е въведена точката. 
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Команда  /Разстояние/. Задава се разстояние за копието. След това се изисква 
въвеждане на страна, от която да се създаде копието.  

 

  Забележки: 

1. След стартиране на командата Разпадане автоматично се "включват" постоянните 
обекти, за да се даде възможност на потребителя да избере от тях тези, които ще се 
копират като временни. След като бъдат избрани, постоянните обекти автоматично се 
"изключват". 

2. След стартиране на командата Запазване автоматично се "включват" временните 
обекти, за да се даде възможност на потребителя да избере от тях тези, които ще се 
копират като постоянни. След като бъдат избрани, временните обекти автоматично се 
"изключват". 

3. Включването и изключването на временните и постоянните обекти може да става 
ръчно чрез Настройка/Конфигурация. 

15. КОПИРАНЕ ВЪВ ВРЕМЕННИ 
С тази команда CadIS копира множество от обекти от графичната база от данни във 
временната, като ги прави временни. 

Оригиналните обекти не се разрушават!   
 
16. СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ТОЧКИ 

Използва се, когато е допусната грешка при въвеждането на точки от контурите на 
обекти (напр. от масив, парцел, землище и др.), за да може всички точки от зададен 
прозорец да се слеят в една. След въвеждане на прозореца чрез два диагонални края се 
очаква въвеждане на позицията, в която ще се съвместят всички вътрешни за прозореца 
точки. 

Забележка : Тази команда не действа върху условните знаци. 

17. МЕСТИ ОЗНАЧЕНИЯ 

Тази команда дава възможност на потребителя да премести надпис или означение на 
съставен обект без да използва командата РЕДАКЦИЯ, която преминава 
последователно през редакция на отделните компоненти на обекта. След стартирането 
на командата CadIS очаква посочване на надпис или означение. След посочването се 
очаква въвеждане на вектор на преместване, след което посоченият надпис или 
означение се премества на новата си позиция. 

18. РАЗТЯГА ОБЕКТИ 

Първо е необходимо да се избират на обектите, на които да бъде приложена 
функцията Разтяга. След това  CadIS изисква въвеждане на ос , отправна точка 
и ново положение на отправната точка. В резултат над избраните обекти се 
прилага трансформацията дилатация. 
 
19. АФИНИТЕТ 

Първо CadIS изисква въвеждане на избрано множество, над което ще бъде 
приложена функцията АФИНИТЕТ. Следва въвеждане последователно на 
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старо и ново положение на три точки, което еднозначно определя 
трансформация. 
 
20. КОПИРА  В ПОСТОЯННИ 

Копира избраните обекти в постоянни, т. е. се записват във файла. 

21. ОБРЪЩА ПОЛИЛИНИЯ 

Обръща реда в номерацията на точките на избрана полилиния. /Последователността 
на точките на една полилиния има значение при някои Условни знаци./ 

22. ДЕФОРМИРА ОБЕКТИ 

При тази команда CadIS изисква избиране на обекти за деформиране. След 
натискане на десния бутон на мишката, се преминава към въвеждане на 
неподвижни точки, т.е. такива, които запазват положението си след 
трансформацията. След приключване на въвеждането /т.е. натискане на десния 
бутон на мишката/ се въвежда отправна точка и новото положение на 
отправната точка, след което CadIS деформира избраните обекти. 

 
23. РАЗРЯЗВА ОБЕКТИ 
Тази команда служи за разрязване на полилиния на части. Избира се множество от 
режещи ръбове и се преминава в режим на разрязване. В този режим се очаква 
посочване на обект за разрязване. След посочването се извършва разрязването и пак се 
връща в режим на разрязване. От този режим се излиза с десния бутон на мишката. 

Забележка: Тази команда не действа върху съставни обекти. 

24. ДЕЛИ ОБЕКТИ 

 

Тази команда служи за разделяне на обекти на две части. Избира се полилиния 
за разделяне. Следва въвеждане на права, чрез която ще се раздели обекта. 
Правата се въвежда посредством две точки, които трябва да са извън избрания 
обект. Чрез диалоговия прозорец CadIS предлага да се редактира 
съотношението на площите на които се разделя обекта: 
 

 
 

Ако се направи корекция в площите, се запазва направлението на въведената 
права. След изход от диалоговия прозорец Корекция на площ  CadIS, съобщава с 
каква грешка е извършено разделянето чрез: 
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Забележка: Тази команда не действа върху съставни обекти. 
 

25. РАЗПАДА ДО ВРЕМЕННИ 

С тази команда CadIS копира множество от обекти от графичната база от данни във 
временната, като ги прави временни. 

Оригиналните обекти не се разрушават!   
 
26. ИЗПРАВЯНЕ НА ЛИНИИ 
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ГЛАВА 10 

РАБОТА С ТЕКСТОВИТЕ ОБЕКТИ 
Показване на таблици 

 

При избор на метода Всички в диалоговия прозорец Избор на режим за 

търсене се активира диалоговия прозорец Показване на таблица ... 
 

 
 

Компоненти на диалоговия прозорец: 

• Списък на всички записи в таблицата, съдържаща стойностите на 
номенклатурата. В първата колона се изписват идентификационните 
номера /ID /. На първият ред се изписват имената на колоните.  

• Бутонът ОК: При избор на запис от списъка CadIS визуализира следния 
диалогов прозорец: 

 

 
 

а прозорецът с визуализираната Таблица ... се затваря. 
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• Бутонът Форма – отваря маркирания запис за справка, като прозорецът 
Таблица.... остава. Същият ефект може да се постигне чрез натискане на 
левия бутон на мишката върху номера на записа, даван от системата 
/оцветен в сив цвят/.  

• Бутонът Отказ – отказва справката.  
• Бутонът Сортиране стартира диалоговия прозорец Поле за сортиране.  
• Бутонът Условие стартира диалоговия прозорец Условие за полетата.  

• Бутонът Печат се отпечатва маркираните записи и ги зарежда в 
текстовия редактор за допълнително форматиране  

• С бутонът Изтриване се изтриват всички записи, които са маркирани.  

• Промяна на размера на прозореца за визуализация на таблицата. Когато 
показалеца на мишката се приближи до десния долен ъгъл на прозореца 
на таблицата и придобие вида  CadIS показва, че е възможно промяна 
на размера на прозореца. След натискане на десния бутон на мишката и 

задържане при провлачване, прозореца си променя размера, следвайки 

движението на мишката. При отпускане на бутона се определя новия 
размер на прозореца.  

• Промяна на местоположението на колони в таблицата се извършва по 
следния начин:  

− позиционира се маркерът на мишката върху заглавния ред на 
колоната ;  

− натиска се левия бутон на мишката и се задържа /тогава маркерът 

на мишката приема вида /  

− премества се наляво или дясно върху колоната, чийто място 
трябва да заеме и се отпуска левия бутон на мишката. 

Подреждане във възходящ /низходящ/ ред. 

При натискане на десния бутон на мишката върху името на колоната, по която да се 
осъществи подреждането, се появява следното иконно меню 

 

 
 

1. При избор на командата  CadIS подрежда таблицата в 
нарастващ ред по стойностите на полетата от избраната колоната. При 

това, ако полето е символен тип, то се подрежда по азбучен ред на 
стойностите, а ако е от числов тип – по големина на числовите 
стойности. 

2. При избор на командата  CadIS подрежда спазвайки 

правилата от т.1, с тази разлика, че стойностите се подреждат в 
намаляващ ред. 
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Добавяне, преименуване, изтриване на колона и групова промяна на 

стойности  

 

При натискане на десния бутон на мишката върху заглавието на колоната, се 
появява следното иконно меню: 
  

 
 

1. Командата Добавяне 
При избор на тази команда CadIS визуализира диалоговия прозорец 

Избор на поле 

 

 
 

Чрез иконата  CadIS посочва активната в момента таблица и по долу 
са изброени полетата от таблицата, като са избрани следните 
подсказващи икони: 

−  - ключово поле в таблицата; 
−  - стойност на поле от номенклатура; 
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−  - стойност на поле; 
−  - стойност на поле, което е ключ към друга таблица. При два 
пъти натискане на левия бутон на мишката се отваря списъка с 
полета на тази таблица. В този списък също може да има ключови 

полета към друга таблица и т.н. Когато е необходимо “връщане” в 
предишна таблица - с два пъти натискане на левия бутон на 
мишката върху иконата  CadIS връща в предишната таблица.  

− Резултата от всички направени операции се запазва в диалоговата 
кутия Резултат.  

− В диалоговата кутия Име на полето се записва заглавието на 
колоната. CadIS ползва име по подразбиране, но то може да се 
промени от потребителя. 

− При следващо стартиране на командата показване на Таблица ... 

CadIS запазва последния избран вариант. Зареждане на 
таблиците, както CadIS ги предлага по подразбиране може да се 
осъществи, ако файла бъде зареден без конфигурация. 

 

2. Командата Преименуване 
Изборът на тази команда води също до стартиране на диалоговия 
прозорец Избор на поле. В диалоговата кутия Име на поле се въвежда 
желаното име.  
 

3. Командата Изтриване – Изтрива колоната, върху която е позициониран 

маркера на мишката /т.е. не се визуализира колоната, а данните от 
таблицата не се променят/. При това командата се извършва без 
допълнителен диалог. 

 

4. Командата Стойност – посредством тази команда може групово да се 
променят/инициализират стойностите в полетата за избраните записи. 

Използването на тази команда е удобно само в случаите, когато се 
използва коректно, в противен случай може непоправимо да повреди 

базата от данни. Командата Стойност се използва по следния начин: 
 

o Маркират се редовете, върху които ще се извърши командата. 
o Маркерът на мишката се позиционира върху колоната в която е 
необходимо да се направи промяната на стойностите на полетата и се 
натиска десния бутон на мишката и се избира командата Стойност. 

o Системата предупреждава, чрез диалоговия прозорец: 
 

 
 

или ако промените се отнасят за друга таблица: 
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o След което системата очаква на командната линия да се въведе 
стойност, с която ще се попълнят полетата на маркираните редове, в 
колоната, където се е намирала мишката, когато е избрана командата 
Стойност. 

 

5. Командата Повторения – в списъка от записи на таблица остават само 
повтарящи се. Съществено значение има колоната в която се избера 
командата – “филтрират” се редовете с повтарящи се стойности според 
стойностите в полетата от тази колона. /Да се има предвид, че спрямо 

стойностите в една колона има, а спрямо друга няма повторения./ 
 

6. Командата Избрани – в списъка от записи на таблицата остават само 
избраните записи. Действието на тази команда е тип “филтър”, с условие 
за филтриране: избрани редове от таблицата. 

 

7. Командата Начално условие – анулира действието на филтъра, зададен 

с командите Повторения, Избрани, зададени с бутона Условие за 

полетата и др. В резултат на което на екрана се визуализират всички 

редове от таблицата. 
 

8. Командата Копира – копира маркираните редове от таблицата в 
Clipboard. По този начин списъка от редове могат да се копират във всяка 
една програма, поддържаща операцията: извличане на информация от 
Clipboard.  

 

ВНИМАНИЕ: НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА РЕГУЛЯРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

СЛЕДВАЩИТЕ КОМАНДИ. ПРИЛАГАНЕТО ИМ ДА СЕ ИЗВЪРШВА 

САМО В КРАЕН СЛУЧАЙ. ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ 

ДО ДУБЛИРАНЕ НА ЗАПИСИ В ТАБЛИЦИ, НЕПОПЪЛВАНЕ НА 

ПОЛЕТА, ЧИЙТО СТОЙНОСТИ СЕ ЯВЯВАТ КЛЮЧ НА ТАБЛИЦА И 

ДР., В СЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО ДА СЕ ЗАТРУДНИ РАБОТАТА СЪС 

СИСТЕМАТА. ИЗПОЛВАНЕТО НА СЛЕДВАЩИТЕ КОМАНДИ 

ИЗИСКВА ОТЛИЧНО ПОЗНАВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА 

ТАБЛИЦИТЕ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ. 
 

9. Командата Препокрива – копира съдържанието на Clipboard, като 
препокрива съдържанието на маркираните редове. За да предотврати 

случайно използване на тази операция CadIS издава подходящо 
съобщение:  
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Когато операцията бъде продължена и избраните редове не съответстват 
по брой на тези копирани в Clipboard или броят на колоните не 
съответства на копираните, командата не може да се извърши и се 
прекратява с подходящо съобщение. 

 
 

 
 

10. Командата Създава  

При избор на тази команда CadIS създава нови редове от таблицата като 
добавя редовете, копирани в Clipboard към таблицата. Създаването на 
тези редове се осъществява без да се прави анализ на данните. 
Използването на командата може да доведе до дублиране на редове и не 
се препоръчва използването й. Когато операцията бъде продължена и 

броят на колоните не съответства на копираните в Clipboard, командата 
не може да се извърши и се прекратява с подходящо съобщение. Не се 
допуска създаване на нови редове от таблицата, при ниво на вложения 
повече от едно. При неспазване CadIS издава подходящо съобщение и 

прекратява действието на командата. 
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11. Бутонът Таблица - ЗАДАВА РЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ТАБЛИЦИ 

 

CadIS притежава възможност за дефиниране на връзка /релация/ между 
текущата таблица и избрана от потребителя друга таблица. Връзката се 
осъществява чрез поле от текущата таблица, стойностите на което се свързват с 
поле от избраната таблица. Стойностите на избраното поле от втората таблица е 
необходимо да бъдат уникални в рамките на таблицата. Препоръчва се при 

дефиниране на релация да се избира ключовото поле на избраната таблицата. 
Когато се осъществи връзката CadIS дава възможност да се добавят колони, да 
се прави групова промяна на стойности или други операции, достъпни за 
таблици в релация. 
 Диалогът за дефиниране на релация е следния: 

• От диалоговия прозорец Избор на поле се избира поле за релация с 
втората таблица. 

 

 
 

• Натиска се бутонът Таблица, след което се визуализира диалоговия 
прозорец Избор на таблица; 
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• Избира се таблица, с която ще се осъществи релацията. CadIS 

визуализира структурата на избраната таблица, за да се избере ключово 
поле, което да е в релация с избраното поле от текущата таблица. 

 

 
 

• Остава само да се избере поле за визуализиране т.е. поле, чийто 
стойности ще се добавят като колона в текущата таблица. 
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 За използването на тази команда е необходимо добро познаване на 
структурата на таблиците от базата данни. Дефинирането на случайни релации 

не води до положителен резултат. 
 
Избор на режим на търсене 

 

 
 

 

Компоненти на диалоговия прозорец: 

• Обект за избор 
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• Режим за търсене  
Тук са посочени възможните начини /методи/ за избор на обекта, като 
първия от тях е Всички. 

• Бутон за проверка “По подразбиране е последния използван режим” 

Ако в кутията е поставен знака �, при следващо стартиране на командата 
CadIS визуализира последния избран метод за избор. 

• Бутон ИЗБОР  

Стартира избрания метод на избор. Ако не е направен ТЕКУЩ метод 
при следващо стартиране на командата се визуализира отново 

диалоговия прозорец Избор на режим за търсене.  

• Бутон ТЕКУЩ  

Когато е избран един метод /който не е Всички/ и се натисне бутона 
Текущ, то методът става текущ т.е. при следващо стартиране на 
командата се визуализира промпт, подсказващ избрания за текущ метод. 
Когато е необходимо да се смени методът на избор, при избиране на 
командата и визуализирането на промпта се натиска десен бутон на 
мишката. Тогава CadIS дава възможност да се избере друг метод. 

 

• Бутон ОТКАЗ 

Отказ за избиране на стойност. Когато диалоговия прозорец се използва 
за попълване на поле, което е ключ към показаната таблица и се натисне 
бутона Отказ /или клавиш Esc/ - полето се попълва със стойност null /т.е. 
няма стойност/. 

• Бутон КРАЙ 

Край на работата с диалоговия прозорец Избор на режим на търсене. 

Когато диалоговия прозорец се използва за попълване на поле, което е 
ключ към показаната таблица и се натисне бутона Край /или клавиш 

Enter/ - стойността на полето остава непроменена. 
 

Условия за полетата 
За да се изберат само някои записи от списъка CadIS позволява да се налагат 
условия по всяко едно поле. 
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• В колоната Поле от разлистващия се списък се избира поле, върху което 
ще се налага условие. CadIS дава възможност да се избират само полета 
от текущата таблица.  

• В колоната Условие от разлистващия се списък се избира един от 
следните знаци: 

==  равно; 
!=  не равно /различно/; 
<   по-малко; 
<=  по-малко или равно; 
>   по-голямо; 
>=  по-голямо или равно; 
начало – стойностите на избраното поле да започват със 
въведения знак/знаци. 

• В колоната Стойност се въвежда стойност в зависимост от типа на 
полето: числова или текстова. 

 

След въвеждане на необходимия брой условия /до шест/ се натиска бутона ОК, а 
за отказване на прилагане на въведеното бутона Отказ. 
 

Сортиране 
 

 
 

В разлистващия се списък се избира поле по което да се сортира списъка.  
Ако в бутона за проверка В намаляващ ред се намира знака �, то списъка се 
подрежда в намаляващ ред по избраното поле, в противен случай се подрежда в 
нарастващ ред. 
 
Обекти от лентата Таблици кадастър 

Когато е избран обект от лентата с обекти Таблици Кадастър, при натискане на 

бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на нов запис от 
съответната таблица с обекти. 

При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от съответната 
таблица с обекти, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене.  
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ОБЕКТ КАТЕГОРИЯ 

 

 
 

При въвеждане на нов запис от номенклатурата Категория земя в парцел се дава 
възможност за избор на парцела, за който ще се въвеждат данни. Изборът се 
осъществява, чрез текущия начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор 

на режим на търсене. CADIS не дава възможност за изход от формата без да 
бъде въведена категорията на земята в парцела. 
 
Методи за избор на обект Категория земя в парцел 

• Всички 

• По обект Паспорт на парцел 
• По категория 
• Категории без паспорти 

 

ОБЕКТ МЕСТНОСТ 

Когато е избран обекта Местност от лентата с обекти Таблици Кадастър , при 

натискане на бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на 
нов запис в таблицата Местност, чрез диалоговия прозорец:  
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При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблицата 
Местност, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене. 
 
Методи за избор на обект Местност 

• Всички 

• По код 
• Създаване на нова 

 

ОБЕКТ ДОКУМЕНТ 

При въвеждане, редактиране, изтриване или справка за Документ CADIS дава 
възможност за избор, чрез текущия начин за избор или чрез диалоговия 
прозорец Избор на режим на търсене.  

 

 
 

Въвеждането/редактирането на информацията в полетата Вид и Издател се 
осъществява при позициониране на курсора на мишката върху съответното поле 
и натискане на бутона Избор. Тогава CADIS дава възможност за избор от 
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номенклатурите съответно Вид документ за собственост и Издател по 
текущия начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор на режим на 

търсене. 

 

Методи за избор на обект Документ 

• Всички 

• По код 

ОБЕКТ ИЗДАТЕЛ 

 

 
 

При редактиране, изтриване или справка за Издател CADIS дава възможност за 
избор, чрез текущия начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор на 

режим на търсене.  

 
Методи за избор на обект Издател 

• Всички 

• По код 

ОБЕКТ ОГРАНИЧЕНИЯ 
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При въвеждане, редактиране, изтриване или справка за Ограничение за парцел 

CADIS дава възможност за избор на парцела. Изборът се осъществява, чрез 
текущия начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор на режим на 

търсене. 

Въвеждане/редактиране/ на данни за Ограничение, Документ за регистрация и 

Документ за отрегистрация става при позициониране на курсора на мишката 
върху съответните им компоненти /ограничение документ, вид, номер, дата и 

др./ и натискането на бутона ИЗБОР. CADIS предоставя възможност за избор по 

текущия метод за избор от таблиците МЕСТНОСТ, УЛИЦА, номенклатурите 
НТП и НВ, или се отваря съответния диалогов прозорец Избор на режим на 

търсене, съответно от таблиците Номенклатура за вид ограничение за ползване, 
Документ.  
 
 Методи за избор на обект Ограничение за парцел 

• Всички 

• По обект Паспорт на парцел 
• Ограничения без паспорти 
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Обекти от лентата Паспорти 

Когато е избран обект от лентата с обекти Паспорти, при натискане на бутона 

 /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на нов запис от 
съответната таблица с обекти. 

При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от съответната 
таблица с обекти, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене.  
 

 
 

ПАСПОРТ НА ИМОТ 
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При въвеждане, редактиране, изтриване или справка за Паспорт на имот 

CADIS дава възможност за избор на имота. Изборът се осъществява, чрез 
текущия начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор на режим на 

търсене. 

Въвеждане/редактиране/ на данни за община, населено място, адреса на имота и 

начин на ползване става при позициониране на курсора на мишката върху 
съответните им компоненти /община, населено място, тип на адреса, име, 
номер, подномер, вход, начин на ползване и др./ и натискането на бутона 
ИЗБОР. CADIS предоставя възможност за избор по текущия метод за избор от 
таблиците ОБЩИНА, СЕЛИЩЕ, АДРЕС или номенклатурата НТП, или се 
отваря съответния диалогов прозорец Избор на режим на търсене. /В CADIS е 
предвиден метод за избор: Създаване на адрес в таблицата АДРЕСИ/. 

Чрез бутона ЛУПА CADIS позиционира имота, така че изпълва екрана. 
Използването на този бутон има смисъл, когато имотът е не е избран по 

графика. 
Чрез бутонът РЕГИСТЪР се отпечатва в избрания текстов редактор бланката за 
регистър на имота. Ако се налага редакция на съдържанието, то се извършва в 
текстовия редактор. 
 

Методи за избор на обекта Паспорт на Имот 

• Всички  

• По обекта Имот  
• По идентификатор  
• По ID  

• По графика  
• По обект Адрес  
• Имоти без собственост  
• Паспорти без имоти  

• По вътрешна точка 
 

ПАСПОРТ НА СГРАДА  
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При въвеждане, редактиране, изтриване или справка за Паспорт на сграда 

CADIS дава възможност за избор на сградата. Изборът се осъществява, чрез 
текущия начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор на режим на 

търсене. 

Въвеждане/редактиране/ на данни за основна функция става при позициониране 
на курсора на мишката върху полето и натискането на бутона ИЗБОР. CADIS 

предоставя възможност за избор по текущия метод за избор от таблицата 
Функция на сграда, или се отваря съответния диалогов прозорец Избор на 

режим на търсене.  

 
Методи за избор на обекта Паспорт на Сграда 

• Всички  

• По обекта Сграда  
• По идентификатор  
• По ID  

• По графика  
• Имоти без сгради  

• По вътрешна точка 
 

ПАСПОРТ НА ОБЕКТ 
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При въвеждане, редактиране, изтриване или справка за Паспорт на обект 

CADIS дава възможност за избор на обекта. Изборът се осъществява, чрез 
текущия начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор на режим на 

търсене. 

Въвеждане/редактиране/ на данни за адреса на обекта и начин на полазване 
става при позициониране на курсора на мишката върху съответните им 

компоненти /тип на адреса, име, номер, подномер, вход и др./ и натискането на 
бутона ИЗБОР. CADIS предоставя възможност за избор по текущия метод за 
избор от таблиците с АДРЕСИТЕ или номенклатурата НТП, или се отваря 
съответния диалогов прозорец Избор на режим на търсене. /В CADIS е 
предвиден метод за избор: Създаване на адрес в таблицата АДРЕСИ/. 

 
Методи за избор на обекта Паспорт на Обект 

• Всички  

• По обекта паспорт на сграда  
• По адрес  
• Създаване на паспорт на обект  
• По ID  

• Обекти без собственост  
• По вътрешна точка 
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ОБЕКТ ПАСПОРТ НА ИСТОРИЯ ПОДОТДЕЛ 

 
 

При въвеждане, редактиране, изтриване или справка за Паспорт на история 

подотдел CADIS дава възможност за избор на подотдела. Изборът се 
осъществява, чрез текущия начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор 

на режим на търсене. 

Въвеждане/редактиране/ на данни за вид подотдел, предназначение, дървесен 

вид, лесничейство става при позициониране на курсора на мишката върху 
съответните им компоненти /вид подотдел, предназначение, лесничейство и др./ 
и натискането на бутона ИЗБОР. CADIS предоставя възможност за избор по 
текущия метод за избор от Номенклатура за вид подотдел, Номенклатура за 
предназначение, Дървесен вид, Лесничейство или се отваря съответния 
диалогов прозорец Избор на режим на търсене. /В CADIS е предвиден метод за 
избор: Създаване на нова в номенклатурата МЕСТНОСТ/. 

Чрез бутона ЛУПА CADIS позиционира подотдела, така че изпълва екрана. 
Използването на този бутон има смисъл, когато подотделът е не е избран по 

графика. 
 

ОБЕКТ ПАСПОРТ НА ПОДОТДЕЛ 
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При въвеждане, редактиране, изтриване или справка за Паспорт на подотдел 

CADIS дава възможност за избор на подотдела. Изборът се осъществява, чрез 
текущия начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор на режим на 

търсене. 

Въвеждане/редактиране/ на данни за вид подотдел, предназначение, дървесен 

вид, лесничейство, технически участък става при позициониране на курсора на 
мишката върху полетата и натискането на бутона ИЗБОР. CADIS предоставя 
възможност за избор по текущия метод за избор от номенклатурите вид 

подотдел, предназначение, дървесен вид, лесничейство или се отваря 
съответния диалогов прозорец Избор на режим на търсене.  

Чрез бутона ЛУПА CADIS позиционира подотдела, така че изпълва екрана. 
Използването на този бутон има смисъл, когато подотделът е не е избран по 

графика. 
Методи за избор на обект Паспорт на подотдел 

• Всички  

• По обект Подотдел  
• По ID  

• По графика  
• По вътрешна точка  
• По група /избира се група от подотдели/ 
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Обекти от лентата Собственост 
Когато е избран обект от лентата с обекти Собственост, при натискане на 

бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на нов запис от 
съответната таблица с обекти. 

При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от съответната 
таблица с обекти, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене.  
 

 
 

ОБЕКТ СОБСТВЕНИК 

 
 

За да може да се създаде запис от таблицата СОБСТВЕНИК е необходимо да 
бъдат попълнени полетата ЕГН/ЕКПОУ и Име. При изход от диалоговия 
прозорец Собственик CADIS проверява ЕГН/ЕКПОУ за коректност. При 

неправилен вход се дава възможност за редакция при желание от страна на 
потребителя.  
При въвеждане/редактиране на информацията за улица се позиционира курсора 
на мишката върху полето и след натискане на бутона Избор се  прави избор от 
номенклатурата с улиците по текущия начин за избор или чрез диалоговия 
прозорец Избор на режим на търсене. 

 
Методи за избор на обект Собственик 
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• Всички  

• По начало на ЕГН/ЕКПОУ  

• По ЕГН/ЕКПОУ  

• По начало на име  
• Създаване на нов  
• Собственици без собственост 

 

ОБЕКТ СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТ 

 
 

Имотът се идентифицира по планоснимачен номер. При създаване на нов запис 
от таблицата Собственост на имот CADIS дава възможност за избор на имот: 
чрез текущия начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор на режим на 

търсене. Диалоговият прозорец Собственост на имот съдържа два типа данни: 

информация за собственика и данни за документа за собственост. 
Въвеждането на информация за собственик на имота се осъществява по следния 
начин: Курсорът се позиционира на полето ЕГН/ЕКПОУ или Име, и се натиска 
бутонът ИЗБОР. CADIS предоставя възможност за избор по текущия начин за 
избор от таблицата със Собствениците или се отваря диалоговия прозорец 
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Избор на режим на търсене. /В CADIS е предвиден метод за избор: Създаване 
на нов запис от таблицата Собственици./  

 
Методи за избор на обекта Собственост на имот 

• Всички  

• По обекта Паспорт на имот  
• По обекта Собственик  
• По ID  

• Собственост без паспорти  

• Собственост без собственост  
 

 

ОБЕКТ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЕКТ 

 

 
 

 

В CADIS под обект се разбира напр. етаж от къща, апартамент от жилищен блок 
и др. ОБЕКТЪТ се състои от данни за адрес, собственик и документи за 
собственост на обекта. При въвеждане на нов запис от таблицата  ОБЕКТИ се 
дава възможност за избор на обекта, за който ще се въвеждат данни. Изборът се 
осъществява, чрез текущия начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор 

на режим на търсене.  

Въвеждане/редактиране/ на данни за адреса и собственика на обекта става при 

позициониране на курсора на мишката върху съответните им компоненти /тип 

на адреса, име, номер, подномер, вход, вид, ЕГН/ЕКПОУ, име и др./ и 
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натискането на бутона ИЗБОР. CADIS предоставя възможност за избор по 

текущия метод за избор от таблиците с Паспорти на обектите или 

Собствениците, или се отваря съответния диалогов прозорец Избор на режим 

на търсене. /В CADIS е предвиден метод за избор: Създаване на паспорт на 

обект от таблицата с Паспортите на обектите и Създаване на нов запис от 
таблицата Собственици./ 

 

Методи за избор на обекта Собственост на обект  

• Всички  

• По обекта Паспорт на обект  
• По обекта Собственик  
• Собствености без паспорти  

• Собствености без собственици  

• По ID  
 

ОБЕКТ СОБСТВЕНОСТ НА РЕВИР  
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Ревирът се идентифицира по номер. При създаване на нов запис от таблицата 
Собственост на ревир CADIS дава възможност за избор на ревир: чрез текущия 
начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене. 

Диалоговият прозорец Собственост на ревир съдържа три типа данни: 

информация за собственика, данни за документа за собственост и други данни. 

Въвеждането на информация за собственик на ревира и данни за документа за 
собственост се осъществява по следния начин: Курсорът се позиционира върху 
съответния компонент (ЕГН/ЕКПОУ,Име, Вид, Номер, Дата Том, Дело, 
регистър, регистрация и др.)  и се натиска бутонът ИЗБОР. CADIS предоставя 
възможност за избор по текущия начин за избор от таблицата Собственик, 
Документ или се отваря диалоговия прозорец Избор на режим на търсене. /В 

CADIS е предвиден метод за избор: Създаване на нов запис от таблицата 
Собственици./  

 
Методи за избор на обект Собственост на Ревир 

• Всички  

• По обект ревир  
• По обект Собственик  
• По входящ номер  
• По ID  

• Собственост без ревир 
 

ОБЕКТИ ОТ ЛЕНТАТА СКИЦИ 

Когато е избран обект от лентата с обекти Скици, при натискане на бутона  

/Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на нов запис от съответната 
таблица с обекти. 

При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от съответната 
таблица с обекти, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене.  
 

 

ОБЕКТ СКИЦА  

При въвеждане, редактиране, изтриване или справка за Скица на имот CADIS 

дава възможност за избор на имота. Изборът се осъществява, чрез текущия 
начин за избор или чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене.  
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След въвеждане на информацията в диалоговия прозорец Скица и натискане на 
бутона Печат се конструира скица на имота, заедно с рамката и необходимата 
текстова информация в слой временни обекти. Редакция може да се прави като 
се използва лентата с инструменти Рамка. Може да се направи Преглед на 
изхода на печат и да се отпечата на принтера. След печата се възстановява 
“изрязаната” информация при командата Клипиране. 
 

Чрез бутона Прилож.  се печата Приложение към скицата. 
 
Методи за избор на обект Скица 

• Всички 

• По обект Паспорт на парцел 
 

ОБЕКТ СКИЦА РЕВИР 
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Графичната част на скицата на ревир се оформя с рамка. А приложенията се 
отпечатват с бутон Прилож. 

Съседите се описват текстов файл с формат: 

 � кадастрален номер на ревир /масив/землище � местност � описание 

ИЗХОД ОТ СКИЦА 

Чрез командата ИЗХОД ОТ СКИЦА CADIS се връща положението преди 

създаването на скица чрез бутона Печат от диалоговия прозорец Скица. 

 

 
ОБЕКТИ ОТ ЛЕНТАТА ТАБЛИЦИ ГОРИ 

Когато е избран обект от лентата с обекти Таблици гори, при натискане на 

бутона  /Нов запис/ CADIS дава възможност за създаване на нов запис от 
съответната таблица с обекти. 

При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от съответната 
таблица с обекти, чрез диалоговия прозорец Избор на режим на търсене или 

текущия метод за търсене.  
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ОБЕКТ ПОДОТДЕЛ 

 

 
 

Чрез този обект CADIS дава възможност за справка за подотдели, които не 

могат да се изберат по друг начин. Разрешена е само функцията  /Справка за 
запис/. 
 
Методи за избор на обект Подотдел 

• Всички 

• По графика 
• По ID 

• Подотдели без паспорти 

 

ОБЕКТ ОТДЕЛ 
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Чрез този обект CADIS дава възможност за справка за отдели, които не могат да 

се изберат по друг начин. Разрешена е само функцията  /Справка за запис/. 
 
Методи за избор на обект Отдел 

• Всички 

• По графика 
• По ID 

 

ОБЕКТ ИСТОРИЯ НА ПОДОТДЕЛ 
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Чрез този обект CADIS дава възможност за справка за история подотдели, 

които не могат да се изберат по друг начин. Разрешена е само функцията  

/Справка за запис/. 
 
Методи за избор на обект История подотдел 

• Всички 

• По графика 
• По ID 

 

ОБЕКТ БАЛАНС 

Създаване на баланс се извършва по следния начин: 

1. От меню Файлове се стартира Команди... ; 

2. От диалоговия прозорец Изпълнение на команди се избира командата 
Преизчисляване на площи на подотдели; 

3. От диалоговия прозорец Изпълнение на команди се избира командата 
Преизчисляване на вид гори; 

 

По този начин се попълва информацията в таблицата Баланс.  
След попълване на таблицата Баланси може да се правят справки, не се 
препоръчва да се прави редактиране/изтриване. За удобство на потребителя 
препоръчва да се подреди първо по подотдели, а след това по отдели. Тогава се 
получава баланс, който чрез бутона Печат се прехвърля в предварително 
избрания текстов редактор за предпечатна подготовка. 
 
МЕТОДИ ЗА ИЗБОР НА ОБЕКТА БАЛАНС 

• Всички  

• По обект Парцел 
 

ОБЕКТ ПАРЦЕЛ ЗА ZEM 

 

CADIS предоставя възможност да се избират парцелите, които да се записват 
при командата Изход-ZEM /меню Файлове, команда Изходи в други формати/.  

Чрез командата  /Нов запис/ се добавя запис за парцел в таблицата Парцели 

за ZEM. Когато съществува запис за този парцел CADIS издава подходящо 
съобщение 
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При натискане на бутоните:  /Редактира запис/,  /Изтрива запис/ и  

/Справка за запис/ CADIS дава възможност за избиране на запис от таблица 
Парцели за ZEM, съответно за редактиране, изтриване или справка. 
Могат да бъдат избрани всички парцели, чрез командата Парцели за ZEM 

/всички/, или тези от горски фонд (Парцели за ZEM /ГФ/) или от гори в 
селскостопански фонд (Парцели за ZEM /гори в ССФ/). 

Чрез командата Изтриване на таблицата на парцелите за ZEM се изтриват 
всички записи от таблицата.  
Методи за избор на обект Парцел за ZEM 

• Всички 

• По паспорт на парцел 
• Парцели без паспорти 
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ГЛАВА 11 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО 
Тук се описва работата с изображението на чертежа и визуализацията само на 
определени типове обекти. 

Работните чертежи на CadIS обхващат големи територии и поради тази причина 
графичното изображение не може винаги да се изобразява изцяло на екрана, така че да 
може да се виждат всички детайли. CadIS предоставя възможности за определяне на 
ЧЕРТОЖЕН ПРОЗОРЕЦ върху част от чертежа в произволен мащаб, който да се 
визуализира в ЧЕРТОЖНАТА ОБЛАСТ на екрана. Също така се дава възможност за 
задаване на ЧЕРТОЖЕН ПРОЗОРЕЦ, обхващащ определен квартал или имот, 
задавайки само техните номера. Описана е и една интересна възможност на CadIS да 
поддържа растерно изображение на произволни части от чертежа и обвързването им с 
действителните координати, така че бързо и лесно да може да се задават ЧЕРТОЖНИ 
ПРОЗОРЦИ без да се изчаква бавното изчертаване на целия чертеж. 

Разграничаване на различните видове обекти може да се осъществи чрез специфична 
настройка на начина на изчертаването им, но това не винаги е достатъчно. За всеки тип 
обекти CadIS поддържа отделен слой, който може да бъде включен в изчертаването 
или изключен, съответно. За улесняване на работата на потребителя понятието СЛОЙ 
е скрито и управлението на слоевете се осъществява през управлението на настройката 
на обектите. 

 
На лентата с инструменти “Екран” се намират най-често употребяваните команди за 
управление на изображението: 

 

1. ЛУПА  . 
Тази команда предоставя няколко общи възможности за определяне на ЧЕРТОЖЕН 
ПРОЗОРЕЦ. След завършване на командата CadIS автоматично прерисува чертежа. 

След стартиране на командата се появява следното иконно меню и промпт: 
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  Въведете първи ъгъл: 

По подразбиране CadIS очаква въвеждане на първата точка на ЧЕРТОЖНИЯ 
ПРОЗОРЕЦ. След въвеждането й се появява следният промпт: 

  Въведете втори ъгъл: 

CadIS очаква въвеждането на втората точка на ЧЕРТОЖНИЯ ПРОЗОРЕЦ. Докато се 
въвежда втората точка, CadIS показва какъв е резултантният прозорец. След 
въвеждането на втората, точка така определеният прозорец определя полето от 
чертежа, което да се вмести изцяло в екрана.  

Команда  (Предишна). Възстановява се предишният ЧЕРТОЖЕН 
ПРОЗОРЕЦ, ако съществува такъв. При зареждане на файл или създаване на нов 
чертеж списъкът от всички прозорци се зачиства и тази команда не може да бъде 
изпълнена; 

Команда  /*2/ (Уголемяване 2 пъти). Тази команда задава два пъти по-малък 
ЧЕРТОЖЕН ПРОЗОРЕЦ, който оставя центъра на предишния прозорец пак в 
центъра. Обектите, които се включват в новия прозорец се изобразяват на екрана 
два пъти по-големи. 

Команда  (/2) (Намаляване 2 пъти). Тази команда задава два пъти по-голям 
ЧЕРТОЖЕН ПРОЗОРЕЦ, който оставя центъра на предишния прозорец пак в 
центъра. Обектите, които се включват в новия прозорец, се изобразяват на екрана 
два пъти по-малки; 

Команда    (Премества). Тази команда служи за преместване на ЧЕРТОЖНИЯ 
ПРОЗОРЕЦ, като се запази мащаба му. След стартиране на командата CadIS 
очаква въвеждане на направление на преместване, с което транслира текущия 
ЧЕРТОЖЕН ПРОЗОРЕЦ и се появява следният промпт: 

  Въведете първата точка: 

След въвеждането й се появява следният промпт: 
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  Въведете втора точка: 

Ако се въведе точка, новият ЧЕРТОЖЕН ПРОЗОРЕЦ се премества по 
направлението, образувано от така въведените две точки.  

Команда  /Регенерация/ (Регенерация на максималната ЛУПА). Тази команда е 
специфична и употребата й се налага от организацията на работата с графичните 
данни. CadIS съхранява информация за максималния ЧЕРТОЖЕН ПРОЗОРЕЦ, 
който съдържа всички графични обекти от чертежа. В този прозорец влизат и 
картите от ОСНОВАТА. При създаване и актуализация на тези обекти 
максималният прозорец не се актуализира, с оглед да не се забавя работата на 
потребителя. След изпълнението на тази команда, CadIS автоматично изпълнява и 
командата Максимална ЛУПА, която визуализира максималния прозорец; 

Команда   (Максимална ЛУПА). Визуализира се минималният прозорец, 
генериран с командата Регенерация на максималната ЛУПА. 

2. ДИНАМИЧНА ЛУПА. 
При създаване на чертеж на голямо населено място обхождането му за задаване на 
удобен за работа или справки ЧЕРТОЖЕН ПРОЗОРЕЦ често се оказва доста 
продължителна операция. Поради тази причина CadIS предоставя възможност да се 
създадат растерни изображения на части от чертежа, обвързвайки ги с действителните 
им координати. Командата ДИНАМИЧНА ЛУПА показва в списък всички създадени 
такива изображения в следния диалогов прозорец: 

 

В прозореца се визуализира последният файл, с който е било работено. Потребителят 
може да избере друг файл или да определи с мишката прозорец върху 
визуализираното изображение, с който да зададе ЧЕРТОЖЕН ПРОЗОРЕЦ на CadIS. 
Ако не се зададе прозорец, а се натисне бутон Край, за ЧЕРТОЖЕН ПРОЗОРЕЦ се 
възприема целият прозорец на растерния файл. 



 

 

 104

 

3. ДИНАМИЧНА ЛУПА - ЗАПИС. 
С помощта на тази команда могат да се създават растерни файлове за командата 
ДИНАМИЧНА ЛУПА. За изпълнението й се изисква въвеждането на прозорец от 
екрана, подсказващ надпис и име на файл с разширение .AVX. След стартиране на 
командата се появява следният промпт: 

Въведете първата точка: 

CadIS очаква въвеждане на единия край на прозорец от изображението на екрана. 
След въвеждане на точка се появява следният промпт: 

Въведете втората точка: 

CadIS очаква въвеждане на втората точка на прозореца. След въвеждането на втората 
точка се появява следният промпт: 

Въведете надпис: 

CadIS очаква въвеждане на подсказващ надпис, който да се появява всеки път, когато се 
визуализира този файл с командата ДИНАМИЧНА ЛУПА. След това се появява 
диалогов прозорец за задаване име на файл. CadIS автоматично добавя разширение 
.AVX. 

4. ПРЕРИСУВА . 
Тази команда от лентата с инструменти “Екрана” прерисува чертежа.  При създаване 
или редакция на обекти се налага въвеждането на точки, които CadIS маркира с 
кръстчета. Също и при изтриване или преместване на обекти върху ОСНОВАТА 
остават старите контури и означения нарисувани с цвета на фона. За да се възстанови 
вярното изображение, се налага използването на командата ПРЕРИСУВА 

5. ПРОЗРАЧНИ КОМАНДИ. 

ПРОЗРАЧНИ КОМАНДИ са тези команди, които могат да се стартират по време на 
изпълнението на други команди. Те се активират по два начина: 

от клавишите; 

чрез средния бутон на мишката. 

Командата ЛУПА е настроена да бъде прозрачна, за целта се използват клавишите 
PgUp /Уголемяване два пъти/ и PgDn /Намаляване два пъти/. 

Действието на средния бутон на мишката премества ЧЕРТОЖНИЯ ПРОЗОРЕЦ, така 
че точката, която се посочва от графичния курсор, да се разположи в средата на екрана.  

6. ПРЕМЕСТВА   
Тази команда от лентата с инструменти “Екран” премества ЧЕРТОЖНИЯ 
ПРОЗОРЕЦ, чрез провлачване т.е. при натискане и задържане на левия бутон на 
мишката с преместване на показалеца на мишката се придвижва и изображението на 
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ЧЕРТОЖНИЯ ПРОЗОРЕЦ. Действието се прекратява при отпускане на бутона на 
мишката. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ НА ВИДИМИТЕ СЛОЕВЕ – МАСКИ  . 
CadIS разполага различните типове обекти в отделни слоеве, но оставя скрито това 
понятие за потребителя. За определянето на това кои слоеве или кои типове обекти ще 
се визуализират и кои не, служи командата МАСКИ. Тази команда извършва и други 
неща, свързани с настройката на обектите. След стартирането й се появява следният 
диалогов прозорец: 

 

Задаването на това дали да се рисуват обектите или не, се осъществява с бутоните, 
разположени вляво от всеки обект. Тези, които ще се виждат, са с маркер X. Ако е 
извършена промяна на някой от тях, CadIS автоматично прерисува чертежа. 

8. ЛУПА МАСИВ . 

След стартиране на тази команда CADIS очаква въвеждане на номер на парцел. 
След въвеждането на желания номер се визуализира част от работния чертеж, 

който изцяло съдържа парцела. Ако CADIS не може да намери парцел с такъв 
номер се издава подходящо съобщение. 
 

9. ЛУПА ПАРЦЕЛ  

След стартиране на тази команда CADIS очаква въвеждане на номер на масив. 
След въвеждането на желания номер се визуализира част от работния чертеж, 

който изцяло съдържа масива. Ако CADIS не може да намери масив с такъв 
номер се издава подходящо съобщение. 
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ГЛАВА 12 

НАСТРОЙКИ 
Графичните обекти в CADIS се делят на две големи групи според начина на  
конфигуриране на параметрите за изчертаване на екран,  плотер или принтер: 

Съставни обекти с обща конфигурация; 

Геометрични примитиви с индивидуална конфигурация. 

Съставните обекти с обща конфигурация се настройват с помощта на обща 
настройка, валидна за всички обекти от този тип - като МАСИВИ ОТ КАДАСТЪРА, 
ПАРЦЕЛИ и др. Това се прилага така, тъй като те имат общ начин на изчертаване. 

Геометрични примитиви с индивидуална конфигурация са полилинии и текстове, 
които имат самостоятелен начин на поведение. Всеки отделен обект има свои 
собствени параметри, които при създаване се задават от текущите стилове (напр. 
линии, текст и др.), но при редакция могат да бъдат променяни. 

 

Настройването на съставните типове се осъществява с командата  /Маски/ от 
иконното меню “Екран” в следния диалогови прозорец: 

 

 

Този прозорец се използва и за задаване на видимостта на обектите. Чрез бутона 
Конфигурация се активира прозорец за конфигурация активния клас обекти. CADIS 
предоставя възможност за конфигуриране на всички елементи на съставните обекти, 
като диалогът е еднотипен.  

Например: Конфигурация на ПАРЦЕЛ. След натискане на бутона вдясно от надписа 
Парцел в раздел КАДАСТЪР се появява следният диалогов прозорец: 
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В областта Компоненти са описани отделните компоненти на типа Парцел. При 
избирането на съответен елемент от тази област в останалата част от прозореца се 
показва текущото състояние на конфигурационните променливи. Тези полета, които 
са безсмислени, стават недостъпни за въвеждане. Бутон Край служи за записване на 
тези промени в чертежа, бутон Отказ отказва промените. 

За някои обекти след настройка на конфигурацията се активира прозорец за настройка 
на видимост. Например: 

 

 

Бутонът ВСИЧКИ /в диалоговия прозорец МАСКИ и КОНФИГУРАЦИЯ НА .../ 
има следното действие:  

1. Ако в кутиите преди всички обекти/компоненти не е поставен знак Х, след 
натискане на бутонът ВСИЧКИ, знакът Х се появява т.е. всички 
обекти/компоненти се включват. Аналогично, ако всички обекти/компоненти 
са включени (имат знак Х в кутията преди всеки такъв), след натискане на 
бутонът ВСИЧКИ те се изключват. 

2. Ако в кутиите преди обектите/компонентите не е поставен знак Х и само в 
кутията преди един обект/компонент е поставен знака Х, то след натискане на 
бутонът ВСИЧКИ : В кутиите преди всички обекти/компоненти се поставя 
знака Х. По аналогия: ако в кутията преди всеки обект/компонент има знак Х и 
само преди един – липсва такъв, то след натискане на бутона ВСИЧКИ : В 
кутиите преди всеки обект/компонент знака Х се премахва т.е. 
обектите/компонентите са невидими. 

Ако в кутиите преди повечето от обектите/компонентите има знак Х т.е. са 
включени – след натискане на бутона ВСИЧКИ -  всички обекти/компоненти се 
изключват и обратно: ако в кутиите преди повечето от обектите/компонентите 
липсва знака Х, то след натискане на бутонът ВСИЧКИ – всички 

обекти/компоненти се включват. 
 

СТИЛОВЕ НА ЛИНИИ. 
 

Стилът на линиите, който се настройва с помощта на Диалогов прозорец Текущи 
стилове, става текущ и всички графични примитиви ПОЛИЛИНИИ от този момент 
натам се създават с този стил. 
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СТИЛОВЕ НА ТЕКСТОВЕ. 
Стилът на текстовете, който се настройва с помощта на Диалогов прозорец Текущи 
стилове  става текущ и всички графични примитиви ТЕКСТОВЕ от този момент 
натам се създават с този стил. 

 
 

КЛЮЧ. 
 

С тази команда се настройват клавишите, които се използват при задаване на точки от 
вече съществуващи геометрични обекти. 
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ФЛАГОВЕ ВИДИМОСТ НА ВЪЗЛИ, ТОЧКОВИ ОБЕКТИ, 
ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ И ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА (ID). 
 

Тези флагове могат да се зададат в Диалогов прозорец Конфигурация. Чрез тях 
потребителят указва на CadIS дали да се рисуват детайлно точковите и линейните 
условни знаци, маркерите на възлите на контурите и идентификационните номера на 
графичните обекти. 

 

      Диалогов прозорец Конфигурация 

ФЛАГ ОТСЛЕДЯВАНЕ. 
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Този флаг  (Вж. Диалогов прозорец Конфигурация) задава дали да се отследява 
движението на избраното множество при операциите преместване, копиране, 
завъртане и огледало. Когато тези операции се извършват с голямо количество обекти, 
се препоръчва флагът Отследяване да бъде изключен. 

 

ФЛАГ  ЛЯВА И ДЯСНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА. 
Този флаг задава ориентацията на координатната система. Математическата 
координатна система е дясна, докато геодезическата е  лява. Текущото състояние на 
координатната система се визуализира в долния ляв ъгъл на ЧЕРТОЖНОТО ПОЛЕ 
чрез схематична рисунка, на която са маркирани осите X и Y. 

 

 

Ориентацията се отнася и до ПКС, като сменя осите X и Y. 

 

ФЛАГ ЗА ВИДИМОСТ НА ВРЕМЕННИТЕ ОБЕКТИ. 
Този флаг служи за включване при изчертаването на ВРЕМЕННИТЕ ОБЕКТИ. 
Донякъде той се припокрива с включването на слоя на временните обекти, но има 
принципно различно действие, тъй като има операции, при които е възможно да се 
създадат временни обекти в други слоеве (Разпадане във временни). Когато този флаг е 
изключен CadIS, не обхожда допълнителния чертеж с временни обекти изобщо.  

ВНИМАНИЕ: Когато искате да визуализирате ВРЕМЕННИТЕ ОБЕКТИ 

проверете дали ФЛАГА ЗА ВИДИМОСТ НА ВРЕМЕННИТЕ ОБЕКТИ е 
включен - диалоговия прозорец Конфигурация ОБЕКТИ. 

 

ФЛАГ ЗА ВИДИМОСТ НА ПОСТОЯННИТЕ ОБЕКТИ. 
 

Този флаг служи за включване при изчертаването на ПОСТОЯННИТЕ 

ОБЕКТИ. Действието му е аналогично на ФЛАГА ЗА ВИДИМОСТ НА 

ВРЕМЕННИТЕ ОБЕКТИ, но се отнася за постоянните. С помощта на двата 
флага потребителят може лесно да превключва изображението без да променя 
видимостта на отделните обекти. Използването им е във връзка с копирането 
или разпадането на ПОСТОЯННИТЕ обекти във ВРЕМЕННИ за извършване на 
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действия, при които не е желателно разрушаването на ПОСТОЯННИТЕ 

ОБЕКТИ. 

 

РАЗМЕР НА ПИКСЕЛА. 
Този параметър указва на CadIS колко голяма е една единица за изчертаване. Когато 
някой обект като цяло е по-малък от указаното в текущия ЧЕРТОЖЕН ПРОЗОРЕЦ, 
той се игнорира при изчертаване и избор. Ако неговата стойност е 0, това означава, че 
тази допълнителна проверка се пренебрегва. Този параметър е удобен при задаване на 
относително големи ЧЕРТОЖНИ ПРОЗОРЦИ, когато изчертаването на малките 
обекти само забавя работата на потребителя..  

МЕРНИ ЕДИНИЦИ 
Вж. Диалоговия прозорец Конфигурация. 

МАЩАБ. 

Този параметър служи за указване на текущия мащаб при изчертаване върху 
екрана на условните означения, които се задават в милиметри на изходното 
устройство - принтер или плотер. Този мащаб не влияе на изхода върху принтер 
или плотер. Използва се когато се работи с ОСНОВА, сканирана при мащаб 
1:1000. 

ЪГЛИ. 
Този флаг указва на CadIS в какви мерни единици се въвеждат ъглите. 

ПРОТОТИПЕН ФАЙЛ. 
С тази команда може да се зададе прототипен файл, който да се зарежда при всяко 
стартиране на CadIS или при задаване на Нов файл. След стартиране на командата се 
появява диалогов прозорец за работа с файлове, от който може да се укаже кой да бъде 
прототипния файл или да се премахне от конфигурацията. Ако се избере валиден 
файл, то той става прототипен. Ако не се избере файл и се натисне бутон Ok, се 
приема, че няма да има такъв. 
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ЗАПЪЛВАНЕ 

Обектите, които представляват затворена полилиния притежават компонент 
Запълване. Има два вида запълване: щриховка и плътно запълване. Щриховката 
притежава свойството “прозрачност” т.е. всичко, което се намира “под” нея 
запазва видимостта си. Докато при плътното запълване всичко което се намира 
“под” него е невидимо. Има няколко вида плътно запълване: плътно, 75%, 50%, 

25%. 

 

 
 

ПРИОРИТЕТ НА ОТПЕЧАТВАНЕ 

 

В конфигурацията на всеки обект има флаг за приоритет за отпечатване. 
Колкото по-голямо е записаното число, с толкова по-висок приоритет се 
изчертава обекта. 
Ако потребителя не е задавал приоритети, CadIS изчертава обектите в следната 
последователност: 

- контури; 

- линейни условни знаци; 

- текстове на обекти; 

- свободни линии; 

- свободни текстове; 
- точкови условни знаци. 
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ПАРТИДИ 

 

 
 

За конфигурация на формата на партидата са възможни два случая: 
• Формат 4:4:2 – тогава номерът на парцела се записва като левите четири 

цифри означават номера на масива, следващите четири цифри означават 
номера на парцела, а последните две са номер на сградата в парцела; 

• Формат 3:3 – тогава  номерът на парцела се записва като левите 3 цифри 

означават номера на масива, а следващите три са номер на парцела. 
 

Ако в кутията Партиден номер в графиката на скиците има знак �, тогава в 
графиката на скицата се печата и партиден номер, иначе не се печата. 
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ГЛАВА 13 

РАБОТА С  РАСТЕРНО ИЗОБРАЖЕНИЕ 

КАКВО Е ОСНОВА? 
Съществен момент в работата с CadIS е използването на растерно изображение на 
картния материал. CadIS работи със специално разработен графичен формат, с 
помощта на който може да се постигне много висока скорост на визуализация и 
същевременно много голяма компресация на файловете. Получаването на такива 
файлова става с помощта на командата КОНВЕРТИРАНЕ от менюто ОСНОВА. След 
стартирането на тази команда се появява следния диалогов прозорец 

 

където се въвежда името на растерното изображение в Tiff формат, 256 цвята. Следва 
въвеждане на изходен файл със следния диалогов прозорец: 

 

Следва последователното въвеждане на началото (горния ляв ъгъл), като по 
подразбиране е точка с координати (1000.00, 1000.00) и на мащаб, по подразбиране е 
мащаб 5000.00. 
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Всеки файл от тип BGR в CadIS се нарича КАРТА и съдържа в себе си координатите 
на горния ляв край и мащабни коефициенти, с които се постига точното мащабиране 
на растерното изображение. Координатите и мащабните коефициенти могат да се 
настроят  впоследствие от CadIS. 

Така преработените КАРТИ, настроени така, че да съвпадат по краищата, образуват 
ОСНОВА. Върху тази ОСНОВА много лесно и удобно потребителят може да създаде 
векторните модели на графичните обекти. При желание ОСНОВАТА може да се 
изключи или включи, а също и всяка КАРТА поотделно. 

При работа с КАРТИ понякога се налага да се посочи някоя от тях. Посочването 
на КАРТА се осъществява като се позиционира курсора върху нея и се натисне 

левият бутон на мишката или клавиш   �. 

 

ЗАРЕЖДАНЕ НА КАРТА 
Служи за въвеждане на една или повече КАРТИ (файлове с растерно изображение) в 
ОСНОВАТА. Активира се диалогов прозорец Зареждане на карта от менюто 
Основа, чрез който се зареждат желаните файлове. Работата с този диалогов прозорец 
е същата, както с диалоговия прозорец  Зареждане на файл.  

 

ПРЕМАХВАНЕ НА КАРТА 
Тази команда служи за премахване на карти  от ОСНОВАТА. След стартиране на 
командата се появява следния промпт: 

 Изберете карта: 

CadIS очаква да се посочи КАРТА, след което при потвърждение я премахва от 
ОСНОВАТА и прерисува текущия прозорец. 

СТАТУС НА КАРТА 
Тази команда служи за справка за дадена карта. След стартирането й се появява следния 
промпт: 
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 Изберете карта: 

CadIS очаква да се посочи КАРТА след което се появява диалогов прозорец с 
информация за КАРТАТА: 

Например: 

 
 

КАЛИБРОВКА НА КАРТА 
  Използването й трябва да се осъществява  внимателно! 

С тази команда се задава ново начало на КАРТА или се извършва мащабиране по 
осите X и Y. Всички нанесени промени се записват във файла на КАРТАТА. 
Калибровката на КАРТАТА се извършва на две  последователни стъпки: 

Определяне на координатите на началото й; 

Определяне на мащабирането; 

След стартиране на командата се появява следният промпт: 

 Изберете карта: 

CadIS очаква да се посочи КАРТА за калибровка. След избирането й се появява 
следното иконно меню и промпт: 

 

     Начало на картата <1250,600>: 
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• CadIS очаква да се въведат координатите на началото на КАРТАТА. В скобите 
<1250,600> се показват текущите координати на КАРТАТА. Въвеждането на 
координати на началото е  чрез описания начин на въвеждане на точка. 

• При избор на командата  /Премества/ от иконното меню CadIS очаква 
въвеждане на точка от КАРТАТА, а след това ново положение на точката. Тези 
точки могат да бъдат въведени чрез координати или да се посочат с помощта 
на графичния курсор. В резултат на което се премества КАРТАТА на вектор, 
образуван от двете въведени точки. 

• При избор на командата  /Мащабира/, CadIS очаква да се въведат 
координатите на точка от картата. След това e необходимо да се въведат 
теоретичните координати на посочената точка. В резултат на което CadIS 
мащабира картата.  

След въвеждането на промените КАРТАТА се прерисува и всички промени се нанасят 
във файла BGR. 

ИЗРАВНЯВАНЕ 

Тази команда служи за изравняване /поставяне на определеното място/ на карта. 
Тази команда много зависи от настройката на мащаба в конфигурацията. 
Според въведения мащаб CadIS “пресмята” броя на възлите и др. 
След избора на тази команда CadIS провежда следния диалог: 

1. На командния ред се визуализира следното подсказващо съобщение :  

Изберете карта: Изборът на карта се осъществява чрез посочване с 
мишката. 

2. CadIS визуализира следни диалогов прозорец : 
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Тук е необходимо да се доуточнят параметрите на конкретната карта.  
- В областта от диалоговия прозорец Брой кръстове на 

картата се въвежда броя на кръстовете по ширина и по 

височина; 

- В областта от диалоговия прозорец Кръстове за въвеждане се 
определя начина за въвеждане на кръстовете, съответно по 

ширина и дължина. CadIS предоставя следните възможности: 

чрез въвеждане на всички кръстове или чрез въвеждане на 
крайни кръстове. 

- В областта Първи кръст се въвеждат координатите на левия 
горен ъгъл на картата. Координатите се въвеждат чрез 
изписване на координатите съответно по осите X и Y или  чрез 
посочване /при натискане на бутона Посочване CadIS дава 
възможност за избор на точка/; 

- В областта Начало се посочват координатите на точката в 
която трябва да се установи началото на картата. 

След направените корекции се натиска бутона ОК за продължаване на 
изпълнението на командата Изравняване или Отказ за отказване на 
извършените действия. 

3. CadIS продължава диалогът с въвеждане на позициите на кръстовете. 
/Броят им зависи от начина за избор избран в областта Кръстове за 

въвеждане на диалоговия прозорец Изравняване на карта/. 

4. След посочване на всички кръстове CadIS дава съобщение за 
направената грешка при трансформацията за получаване на 
изравняването.  

 

 
 

5. CadIS дава възможност за записване на картата във файл.  
 

CadIS не поддържа функции за промяна на броя цветовете и палитрите. 
Препоръчва се за нуждите си потребителя да ползва стандартни вградени в 
операционната система приложения за обработка на изображения като Imaging 

или други специализирани като MS Photo Editor, Corel Photo Paint, Adobe 

Illustrator и др., ако си е закупил лицензи за използването им.  

CadIS може да работи само с LZW компресия. 
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ВКЛЮЧВАНЕ НА КАРТА. 
С помощта на командата Карта+ от менюто ОСНОВА една КАРТА, която е била 
изключена и не се е рисувала до момента може да бъде включена. След стартиране на 
командата се появява следният промпт: 

Изберете карта: 

CadIS очаква да се посочи КАРТА. След посочването й, тя се включва и CadIS 
прерисува текущия прозорец. 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАРТА. 
С помощта на командата Карта- от менюто ОСНОВА дадена КАРТА може да бъде 
изключена - да не се рисува. След стартиране на командата се появява следният промпт: 

Изберете карта: 

CadIS очаква да се посочи КАРТА. След посочването й, тя се изключва и CadIS 
прерисува текущия прозорец. 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ОСНОВАТА. 
Тази команда включва визуализацията на ОСНОВАТА, ако тя е била изключена преди 
това, и прерисува текущия прозорец. 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОСНОВАТА.  
Тази команда изключва визуализацията на ОСНОВАТА, ако тя е била включена преди 
това, и прерисува текущия прозорец. 

 

ПРЕМАХВА ВСИЧКИ. 
Премахва ОСНОВАТА. 

КОНВЕРТИРАНЕ 

За да бъде конвертирана една карта е необходимо да бъде в един от следните 
формати: 

- TIFF: 1, 4, 8 или 24-битов. Видове компресия: LZW, пакетирани 

битове, Group 3 – едномерен (модифициран Хъфман). Черно-белият 
TIFF се преобразува в 2-битов BGR (4 нива на сивото), останалите – в 
8-битов (цветен или нива на сивото). 

- BMP: 1, 4, 8 или 24 битов без компресия. Черно-белият BMP се 
преобразува в 2-битов BGR (4 нива на сивото), останалите – в 8-битов 
(цветен или нива на сивото). 

- CRD: 1 или 8-битов. Черно-белият CRD се преобразува в 2-битов 
BGR (4 нива на сивото), 8-битовият – в 256 нива на сивото. 

Командата се стартира от меню Основа. Зареждането става чрез диалоговия 
прозорец Зареждане на битмап: 
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След това CadIS изисква въвеждане на ново име на конвертирания файл. Това 
става с диалоговия прозорец Запис на карта като... 

 

 

 
 

CadIS продължава с диалоговия прозорец Конвертиране на карта 

 



 

 

 121

 
 

Начало на картата /координати на горния ляв ъгъл/ се въвеждат директно в 
полетата Ляво и Горе или чрез директно посочване, след натискане на бутона 
НАЧАЛО. В диалоговия прозорец се въвежда още мащаб. Когато в диалоговата 
кутия Инвертиран образ има знак �, CadIS запазва оригиналния образ, когато 
липсва този знак се прави негативен образ. В областта Информация за 

картата  CadIS дава статистическа информация за картата. 
 

Чрез бутона ИЗРАВНЯВАНЕ CadIS продължава работата си с изравняване на 
конвертираната  карта. 
 

ИЗХОД  
С тази команда CadIS дава възможност да се експортира карта в следните изходни 
формати 

- BMP: 8-битов-без компресия (цветен или нива на сивото). 
- CRD: черно-бял или 256 нива на сивото, според вида на BGR файла. 

След избор на командата ИЗХОД CadIS изчаква посочване на картата. Изборът на 
името на файл и местоположението му на диска се осъществява чрез диалоговия 
прозорец Запис на карта. 
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ГЛАВА 14 

РАБОТА С  ЧЕРТОЖНИ ФАЙЛОВЕ 
CadIS предоставя възможност на потребителя да съхрани чертежите във файлове на 
твърдия диск или на друг магнитен носител, а впоследствие да ги зареди от там. 
Аналогично могат да се съхраняват и само части от чертеж или да се смесят няколко 
файла в един чертеж. 

 

1. НОВ  . 

Тази команда указва на CadIS да създаде празен работен чертеж. След изпълнението й 
командата Запис ще изисква въвеждане на име на файл. Ако текущият чертеж не е бил 
записан се появява диалогов прозорец ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

   

Бутон Да служи за записване на текущия работен чертеж и след това се създаде празен 
такъв. Бутон Не създава празен чертеж, без да запише стария. Бутон Отказ отказва 
командата Нов. 

Важна особеност на командата се крие в това, че при зададен прототипен файл  
вместо празен работен чертеж се зарежда прототипния файл. 

 

2. ЗАРЕЖДАНЕ НА ФАЙЛ  . 
С тази команда се зареждат файлове с чертежи на CadIS. При стартирането й се 
появява диалоговия прозорец Зареждане на файлове: 
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Този прозорец се използва, когато трябва да се избере файл за запис или четене. 
Заглавието му определя вида на операцията. В разлистващия се прозорец Томове 
може да се промени текущия том. В разлистващия се прозорец  Директории може да 
се промени текущата пътечка. Желаният файл може да се избере от разлистващия се 
прозорец Файлове или да се напише в прозореца за въвеждане на информация над 

него. С бутон  се потвърждава избора. Отказ от избора се осъществява 

като се натисне бутон  или клавиша � от клавиатурата. 

Чрез бутона  се осъществява връзка с останалите компютри от локалната 
мрежа. 

В кутията пред параметрите  Индекси и Конфигурация се поставя знака �, който показва 
дали да се зареждат съществуващите индекси и конфигурация. Ако знак � в  кутиите, 
то се зареждат съществуващите индексни файлове и текущата конфигурация, иначе се 
преиндексират всички бази и се зарежда стандартната конфигурация на CadIS. 

Ако текущият чертеж не е бил записан се появява диалогов прозорец 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
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Бутон Да служи за записване на текущия работен чертеж и след това се зарежда новия 
чертеж. Бутон Не зарежда новия чертеж, без да запише стария. Бутон Отказ отказва 
командата Зареждане на файл. 

3. ЗАПИС НА ФАЙЛ . 
С тази команда се записва текущият работен чертеж във файла, от който е бил зареден. 
Ако работният чертеж е бил създаден с команда Нов, CadIS изисква въвеждане на 
името на файла, аналогично на командата Запис като. 

4. ЗАПИС НА ФАЙЛ С НОВО ИМЕ. 
С помощта на тази команда работният чертеж се записва във файл, като името му се 
задава допълнително. Показва се диалоговия прозорец Запис на ADB.  

 

Този прозорец се използва, когато трябва да се избере файл за запис или четене. 
Заглавието му определя вида на операцията. В разлистващия се прозорец Томове 
може да се промени текущия том. В разлистващия се прозорец  Директории може да 
се промени текущата пътечка. Желаният файл може да се избере от разлистващия се 
прозорец Файлове или да се напише в прозореца за въвеждане на информация над 

него. С бутон  се потвърждава избора. Отказ от избора се осъществява 

като се натисне бутон  или клавиша � от клавиатурата. 

Чрез бутона  се осъществява връзка с останалите компютри от локалната 
мрежа. 

В кутията пред параметрите Копие, Индекси, Конфигурация и Компресия се поставя знака �, 
който показва дали да се запишат съществуващите индекси и конфигурация. Ако знак 
� в  кутиите, то се записват съществуващите индексни файлове и текущата 
конфигурация и се прави копие на файла. Когато в кутията пред параметъра Компресия 
има знак �, при записа на файла се използва LZW компресия, за да се намали обема на 
файла. 

След избиране на командата Запис , CadIS ще записва чертежа в този файл..   
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5. СМЕСВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ. 
Тази команда служи за смесване на два и повече файла в един чертеж. Действието на 
командата е аналогично на командата Зареждане на файл, но текущия чертеж остава 
непроменен и всички графични обекти от новия файл се добавят към чертежа. 

 

  

 

6. МНОГОПОТРЕБИТЕЛСКА РАБОТА  С ФАЙЛОВЕ 
/СЪЗДАВАНЕ И РАБОТА СЪС СЪРВЪРИ/ 

Сървър се нарича база от данни за многопотребителска работа. Всеки 

потребител от локалната мрежа може да направи Избор на директория с 
местонахождението сървъра. 
Чрез командата Избор на директори се избира директория, където ще бъдат 
записвани базите с данни за многопотребителска работа. Директорията остава 
активна, докато не бъде избрана нова такава. 
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• Чрез командата Създава  текущата база от данни се копира в избраната 
директория и вече е дефиниран сървър със зададеното име. Там базата от 
данни е достъпна за актуализация от другите станции, свързани в 
локалната мрежа. Всеки сървър се характеризира с описание и коментар. 

 

 
 

 

• Чрез командата Свързва потребителя може да се свърже към 

съществуващ сървър и да прави актуализация на базата от данни.  

• Чрез командата Изтрива потребителят може да изтрие сървър, създаден 

от него. За да бъде изтрит един сървър е необходимо всички свързвания 
към него да бъдат деактивирани. Препоръчва се на потребители преди да 
изтрият сървъра да запишат в друга директория /чрез командата Запис 
като/, в противен случай данните ще бъдат безвъзвратни загубени. Ако 
се направи опит за непозволена операция CadIS издава подходящи 

съобщения 
• Чрез командата Отказ се отказва работата с диалоговия прозорец 

Сървъри. 
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7. ИМПОРТ ... 
Отвореността на CADIS към външни графични системи се определя от богатите му 
възможности за обменяне на информация чрез други формати. Наред със 
стандартната обмяна на информация се поддържат и специализирани входове от други 
системи. 

 

 

   

 

Вход на файл от друг формат се осъществява с командата Импорт ... от меню 
Файлове, чрез диалоговия прозорец Избор на входен файл. Освен избор на 
местоположението /том и директория/ и името на файла е необходимо да се избере и 
неговия тип – от областта Файлове от тип. CADIS поддържа вход на файлове от 
следните типове:  

ZEM кадастър 

ZEM формат версия 1 и 2, описани в Бюлетин 38 на МЗГАР. 

 

ZEM кадастър смесване 
ZEM формат версия 1 и 2, описани в Бюлетин 38 на МЗГАР. CADIS добавя данните 
от файла към съществуващ зареден файл като привързва координатната система на 
входния файл към текущата. 

 

ZEM лес-во 
ZEM формат за лесоустройствени проекти, описан в Бюлетин 38 на МЗГАР. 

 

ZEM лес-во смесване 
ZEM формат за лесоустройствени проекти, описан в Бюлетин 38 на МЗГАР. CADIS 
добавя данните от файла към съществуващ зареден файл като привързва 
координатната система на входния файл към текущата. 
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АВИ UGF файл 

Този формат е разработен от ДЕКАРТ АВИ ООД. Той е разширяем и запазва 
свързаността на съставните обекти. Една особеност при използването на този формат 
за вход или изход, го прави много удобен за прехвърляне на данни. Координатите на 
точките се съобразяват с текущата Потребителска координатна система (ПКС).  

Например: При изход в UGF формат само с помощта на командата за смяна на ПКС 
може да укажете всички координати да бъдат редуцирани. Аналогично можете да ги 
изведете като абсолютни координати. 

При изход в UGF формат CadIS дава възможност да се изведат и отделни части от 
чертежа - чрез сформиране на избрано множество от обекти. 

Друга особеност при вход от UGF формат е че всички обекти, които са в слой TEMP 
се качват в чертежа като временни, т.е. при запис на файла те не се записват. По този 
начин може да се създадат предварително файлове с рамки на карти в различни 
мащаби или други помощни чертежи, които да се използват за дооформяне на 
чертежите на хартията, но без да се поврежда работния чертеж. 

IDM файл 
Формат за данни разработен във връзка с информационната система Пазар на 
земя. Чрез него се описва графиката на парцелите в едно землище. За име на 
файла се ползва ЕКНМ на землището с разширение IDM. Парцелите са  в 
локална координатна система с променени номера, паспорти и ограничения за 
ползване, а останалите данни са случайно генерирани. 

 
AutoCad DXF  

При изчитане на файлове в DXF формат, CADIS възприема стилове на линии, 

текстове, слоеве, полилинии, окръжности, дъги и линии без промени и игнорира 
всички останали примитиви. 

 

UCAD за DOS (GBD) 
Използва се за прехвърляне на данни от версии на UCAD за DOS. 

 

 

Опорни точки (KOR) 
Структурата на KOR файловете е следната: 
Номер Клас1 X Y Клас2 Височина 
Първите четири реда се смятат за коментар и не се интерпретират. 
 

Опорни точки (KPT) 
Структурата на KPT файловете е следната: 
Номер X Y Височина 
Първите два реда се смятат за коментар и не се интерпретират. 
 

Тотална станция (TST) 
При избирането на тази команда CADIS търси TST файл.  
Той трябва да съдържа  
Номер X Y Височина [Условен знак [Номер на точка ]]  
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При това Условен знак и Номер на точка не са задължителни. Ако не е въведен 

Условен знак, то той се приема за 28. Ако не е въведен номер на точка, то Номер 

на точка = Номер. 

И при тази команда трябва да се внимава с какви координати са точките във 
файла и какво е координатното начало на базата, в която те ще се вкарват. 

8. ЕКСПОРТ... 
Отвореността на CADIS към външни графични системи се определя от богатите му 
възможности за обменяне на информация чрез други формати. Наред със 
стандартната обмяна на информация се поддържат и специализирани изходи. 

 

 

   

 

При избиране на командата Експорт ... от меню Файлове CADIS активира диалогов 
прозорец Избор на изходен файл. Освен настройка на местоположението /том и 
директория/ и името на файла е необходимо да се избере и тип на изходния файл. 
Това се осъществява чрез избор на един от типовете в списъка на областта Файлове от 
тип.  

CADIS поддържа следните типове: 

ZEM формат  

След натискане на бутона ОК CADIS активира диалоговия прозорец 

Компоненти за изход в ZEM, където се указват типовете обекти за изход в ZEM 

формат. Ако пред съответния обект стой знак �, то съответния слой обекти се 
експортират.  
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UGF формат 

DXF формат  
 

Той е разработен от фирмата AutoDesk като формат за обмяна на данни с 
продукта AutoCad.  
IDM формат 

9. ИЗХОДИ ... 
Отвореността на CADIS към външни графични системи се определя от богатите му 
възможности за обменяне на информация чрез други формати. Наред със 
стандартната обмяна на информация се поддържат и специализирани вход/изходи. 
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Изход за MapInfo 

За създаване на MIF файл е необходимо допълнително въвеждане на директория и 
обекти. Директорията се въвежда чрез диалоговия прозорец Директория за изход в 
MAPINFO, където се указват том и директория. 

 

 

 

Обектите за изход се посочват чрез диалоговия прозорец Обекти за изход в MAPINFO. 
Ако в кутията пред съответния обект е поставен знак Х, то обекта се експортира в MIF 
файл.  
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ГЛАВА 15 

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ОТ НЕОТОРИЗИРАН 

ДОСТЪП 
 CadIS поддържа защита на данните от неоторизиран достъп. Поддържат 
се три типа потребители: Администратори, Потребители и Гости. 

Администраторите имат пълен достъп до данните, номенклатурите и 

администраторски права /т.е. създаване на нови потребители, със съответните 
права на достъп/. Потребителите имат пълен достъп до данните и възможности 

за справки в номенклатурите. Гостите има права само за справки. Освен това 
някои от функциите са предвидени за определен тип потребители и при другите 
те са недостъпни. 

 Защитата на данните се реализира на две нива. Първо при вход в 
системата се проверяват име, парола. При стартиране на всяка функция се 
проверява отново правата за достъп. 

 Когато за файла не са зададени права за достъп, то се счита, че 
потребителят има права на Администратори на система. 
 

Конфигуриране на потребители 
 

Създаването на потребители на файла се осъществява с командата 
Потребители в диалоговия прозорец Администраторски функции. Това 
се постига чрез диалоговия прозорец Потребители.  
 

 
 

В областта Потребители се намира списък на активните потребители на 
системата. За всеки потребител се съхранява следната информация: 
Потребителско име, Пълно име, Група, Парола /която не е видима на 
екрана/. Чрез бутона Нов се създава нов потребител, като е желателно 
въвеждане на стойности на всички полета от диалоговия прозорец 
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Чрез бутона Редактира се конфигурират стойностите на полетата. Напр. 
променя се паролата или групата на принадлежност. 
Чрез бутона Изтрива се изтрива създадения потребител без 
допълнително запитване. 
Чрез бутона Изход се преустановява работата с диалоговия прозорец 

Потребители. 
 

Създадените потребители на един файл, със съответните права и 

пароли за достъп могат да се прехвърлят и за друг файл. Това се 
осъществява с командите: 

 

Експорт на потребители 
 

Чрез тази команда всички потребители с техните имена, пароли и права 
за достъп се записват във файл /криптират се, така, че да не могат да се 
прочетат. Посредством диалоговия прозорец Експорт на потребители се 
посочва името и мястото, където да се запише файла с паролите. 
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Импорт на потребители 
 

Чрез тази команда към списъка от потребители на текущия файл се добавят и 

тези потребители записани в избрания в диалоговия прозорец Импорт на 
потребители файл. 
 

 
 

Оторизиране на потребител 
 

При зареждане на файл, за който са конфигурирани потребители се визуализира 
диалоговия прозорец Потребител за оторизиране на достъпа Когато се въведат 
грешни Име и Парола CadIS автоматично се затваря. При нормален вход в 
системата внимателно се следи за ненарушаване на определените права за 
достъп. Препоръчва се използване на оторизиран достъп при 

многопотребителска работа с файлове. 
 

 
 

За удобство в диалоговия прозорец Потребител има бутон за 
експортиране на потребители. 

Администратор 

Системата поддържа вътрешни (служебни) команди, които се стартират 
от диалогов прозорец Администратор. 
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Тези команди служат за управление на програмата и за справки за 
текущото състояние на програмата и на базата данни. 

� команда Системен администратор - използва се за пакетиране и 
индексиране на данните в базата. Тази операция е необходима при 
направени повече от 1000 промени иначе е възможно да се появят 
проблеми. Преди да се стартира тази команда е задължително да се 
архивира базата на диска, защото ако се появят проблеми докато се 
изпълнява командата, е възможно да се изгубят част от данните. След 
стартиране на командата се маркират командите Пакетиране и 

Индексиране и се натиска бутон Старт; 
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� Потребители 

� Импорт на потребители 

� Експорт на потребители 

� команда Зареждане на копие - тази команда дава възможност на 
потребителя да възстанови базата данни от копието й. За целта при 

записване на базата трябва да е създадено и копие. При стартиране на 
командата се очаква избор на файл .АDB. 

� команда Изтриване на стари работни директории - командата дава 
възможност да се изтрият работни директории, които са останали 

отворени, ако работата със системата не е приключила нормално. 
Командата дублира действията на системата при начално зареждане 
на CadIS, ако работата не е приключила нормално. 
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ГЛАВА 16 

ПЕЧАТ НА ПРИНТЕР  

С командата  от лентата с инструменти Файлове, CadIS отпечатва на принтер 

само тези части от графичните обекти, които са в прозореца ЧЕРТЕЖА. 

Командата Принтер се намира и в падащо меню Файлове. Преди да се извърши 

изчертаването CadIS предоставя възможност за избиране на множество от 
обекти от ЧЕРТЕЖА, които да бъдат изчертани. При натисне десния бутон на 
мишката се отказва тази възможност и на принтера се отпечатват всички обекти, 

които са маркирани в прозореца при конфигурацията на принтера. 
 

 

1. ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ИЗЧЕРТАВАНЕ. 
Съпоставяйки прозореца от чертежа с прозореца от хартията CadIS предоставя три 
основни режима на изчертаване: 

Запълване на полето - задава режим на изчертаване, при който прозорецът от 
чертежа се вмества напълно в прозореца на хартията; 

Прозорец на чертежа - задава режим на изчертаване, при който се извежда 
прозорецът от чертежа със зададен мащаб; 

Прозорец на хартията - задава режим на изчертаване, при който се извежда 
прозорец от чертежа, определен от зададения прозорец на хартията със зададен 
мащаб. 
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2. РАЗПОЛАГАНЕ НА ЧЕРТОЖНОТО ПОЛЕ. 
Разположението на чертожното поле се отнася до разположението на прозореца на 
хартията върху самата хартия и се определя от РЕЖИМА НА ИЗЧЕРТАВАНЕ,  
полетата Дясно, Ляво, Горе и Долу и мащабите по X и Y. В диалоговия прозорец 
схематично се изобразява листа хартия и чертожния прозорец върху него. 

В случай, че РЕЖИМЪТ НА ИЗЧЕРТАВАНЕ е: 

Запълване на полето. Прозорецът на хартията не се променя от последната му 
промяна. Той може да се промени като се задават стойности в полетата Дясно, Ляво, 
Горе, Долу или като се местят границите му с помощта на мишката; 

Прозорец на чертежа. Прозорецът на хартията се преизчислява от  прозореца от 
чертежа и зададения мащаб. Той може само да се премества върху хартията чрез 
задаване стойности в полетата Ляво и Горе или като се мести с помощта на мишката; 

Прозорец на хартията. Прозорецът от чертежа се преизчислява от прозореца на 
хартията и зададения мащаб. Прозорецът на хартията може да се променя като се 
задават стойности в полетата Дясно, Ляво, Горе, Долу или като се местят границите му 
с помощта на мишката.  

 

3. МАЩАБИРАНЕ. 
В режимите Прозорец на чертежа и Прозорец на хартията мащабът по Y 
автоматично се приравнява на този по X и веднъж запомнен той не се променя 
автоматично. В режим Запълване на полето мащабът по X и Y се преизчислява по 
въведения прозорец от чертежа и последните стойности на прозореца на хартията. 
Промяната на мащаба води и до промяна на големината на чертожното поле. 

 

4. ЗАДАВАНЕ НА РОТАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО. 
Този флаг дава допълнителна възможност да се укаже как да се изчертае прозорецът от 
чертежа върху изходното устройство. При задаване на РОТАЦИЯ НА 
ИЗОБРАЖЕНИЕТО целият чертеж се завърта на 90 градуса срещу часовниковата 
стрелка. 

5. ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИЗЧЕРТАВАНЕТО (ОТСИЧАНЕ). 
Този флаг задава специален режим на изчертаване, при който припокриващите се 
контури да се чертаят еднократно. Тази възможност на CadIS е предназначена за да 
удовлетвори някои специални изисквания към изходните чертежи. За да може да се 
използва пълноценно това ОТСИЧАНЕ, е необходимо да се разбере логиката, с която 
CadIS подбира кои линии да рисува и кои не. При задаване на този флаг CadIS 
започва да рисува с писалка 1, после с писалка 2 и т.н. Всяка нарисувана линия CadIS 
записва в списък. Когато трябва да се нарисува някоя линия, първо се проверява какви 
части от нея вече са нарисувани (от списъка с линии) и се изчисляват тези части, които 
не са нарисувани. Ако има такива части, всяка от тях се рисува и слага в списъка. По 
този начин ще се нарисуват всички линии с писалка 1, само някои от линиите с 
писалка 2 и т.н. Това отсичане не важи за текстовете. 
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6.СЪЗДАВАНЕ НА ФОРМА С ФОРМАТ НА ХАРТИЯТА А0 
За да се отпечатва на принтер, поддържащ формат на хартията А0 е необходимо да се 
направи следното: 

• Да се активира прозореца Printers, където е инсталиран принтера, поддържащ 
формат на хартията А0. 

• Когато е избран принтера, поддържащ формат на хартията А0, от менюто File 
да се избере командата Server Properties. 

 

• В канваса Forms, опционалната група Form Description да се активира опцията 
Create a New Form. Да се зададе име на формата, напр. А0. 

• В опционалната група Measurements да се активира радио бутона Metric. 

• В областта Paper Size да се въведат следните стойности за  

Width: 118.88 

Height: 84.10 
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• С бутона Save Form се записва въведения формат на хартията. 

По същия начин може да се зададе формат на хартията А1, само стойностите в Paper 
Size са следните: 

Width: 84.10 

Height: 59.40 
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ГЛАВА 17 

ЛЕНТА С ОБЕКТИ ИЗЧИСЛЕНИЯ 
 

 

1. РАЗСТОЯНИЕ   

Тази команда дава възможност да се пресметне разстоянието между две точки. Тези две 
точки могат да се зададат, като се използва цялото многообразие от възможности за 
въвеждане на точка, които CadIS предоставя. 

 

2. ПЛОЩ.  

С помощта на тази команда CadIS изчислява площта на затворени контури - както 
принадлежащи на съставни  обекти, така и на свободни, но затворени полилинии. 

3. ДЪЛЖИНА.  

Тази команда пресмята дължината на контур, независимо от това дали е затворен или 
отворен, а също и дали принадлежи на съставен обект. 

4. ЪГЪЛ.  
Тази команда дава възможност за изчисляване на големината на ъгъл, определен от 
двете си рамена. Въвеждането на двете рамена се осъществява, чрез последователно 
въвеждане на 3 точки. В диалогов прозорец се показват изчисленият ъгъл и 
допълнителният до 360 градуса, едновременно в мерни единици градуси и гради.  



 

 

 143

   

5. ЪГЪЛ МЕЖДУ ПРАВИ.  

Тази команда изчислява ъгъла между 2 прави. Тя е много близка до предишната, с тази 
разлика, че двете рамена на въвеждания ъгъл могат да са две отделни прави. 
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ГЛАВА 18 

ИЗХОДНИ ДОКУМЕНТИ 
 

CADIS предоставя възможност за извеждане на печат на изходните документи, 

според Закона за горите и Правилника за приложението му. Това са скици /за 
парцели и ревири/ и баланси. 

 

Чрез командата Баланси от меню Файлове CADIS дава възможност за 
отпечатване на необходимите Приложения.  
 

 
 
След стартиране на командата и изготвянето на съответното приложение, 
резултатния файл се зарежда в избрания текстов редактор за предпечатна 
подготовка. 

ИЗБОР НА ТЕКСТОВ РЕДАКТОР ЗА ПЕЧАТ 

 

От менюто Настройка с командата Текстов редактор се избира текстов 
редактор по желание на потребителя, с който се форматира текста преди 

отпечатване на принтер.  
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Ако в кутията в областта Директен печат стои знак �, то подготвените за 
печат справки автоматично се отпечатват, без възможност за редакция през 
избрания текстов редактор. 
Чрез бутона Избор се избира изпълнимия файл на желания текстов редактор, 
чрез диалоговия прозорец Избор на редактор. По подразбиране CadIS използва 
NotePad, който се разпространява с операционната система. 
 

 



 

 

 146

ГЛАВА 19 

OSNAP режими 
 

При създаване на обекти се понякога се налага търсената точка да е някоя 
съществуваща или да е пета на перпендикуляра, спуснат към съществуваща 
отсечка, или пресечница на отсечки, или център на окръжност и др. Избирането 
на необходимата точка може да се постигне с използването на т.нар. OSNAP 

режим. В процеса на създаване или редактиране на обекти, OSNAP режима 
може да се променя.  
 

 
 

Най-често се използва режим Текуща точка, с който се избира точка, нямаща 
отношение към съществуващите обекти. 

 

 /Текуща точка/ 
 

 /Крайна точка/ - ако в близост на посочената точка има крайна 
точка на отсечка, то тя се приема за избрана; 

 

 /Близка точка/ - ако в близост на посочената точка има точка, 
която е част от полилиния или отсечка, то тя се приема за избрана; 

 

 /Перпендикуляр/ - за избрана се смята тази точка, която е пета на 
перпендикуляра спуснат от предишната точка към отсечката и ако петата 
лежи на отсечката; 

 

 /Среда/ - за избрана се смята средата на посочената отсечка; 
 

 /Пресечница/ - ако в близост на посочената точка има пресечна 
точка на отсечки, то тя се приема за избрана; 

 

 /Център/ - за избрана точка се смята центъра на посочената 
отсечка. 

 

Ако CadIS не може да намери точка, отговаряща на желаните условия, то се 
издава подходящо съобщение: 
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Друг начин за употребата на OSNAP режими е чрез клавиши за бърз достъп. Те 
се настройват чрез командата Ключ от менюто Настройка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМАНДА – СПИСЪК ОТ 

КОМАНДИ 
Команда Действие 
1. Създаване на масив по парцели Изисква въвеждане на номер на масив. 

Автоматично маркира парцелите, чийто 
партидни номера започват с този номер 
на масив и оставя потребителя да 
включва/изключва допълнително 
парцели. 

2. Преизчисляване на площи на 
подотдели 

Пресмята площите на подотделите, като 
сумира площите на включените парцели 

и премахва вложеностите. 
3. Преизчисляване на площи на ист. 
подотдел 

Пресмята площите на исторически 

подотдели, като сумира площите на 
включените парцели и премахва 
вложеностите. 

4. Преизчисляване на вид гори Намира сечението на парцели и 

исторически подотдели. Попълва 
таблицата Баланс.  

5. Преизчисляване на идеални части 

на парцели 

При съсобственост пропорционално се 
пресмята идеалната част по графичната 
и заявена площ 

6. Преизчисляване на партидни 

номера 
Автоматично по графични данни по 
номера на парцела се създава партиден 

номер. 
7. Създаване на контури на отдели  Създава линеен условен знак за отдел в 

случай че в ляво и дясно има два 
различни подотдела. 

8. Несвързани точки на парцели  Маркира част парцел, където не е 
намерена граница с друг парцел или 

землищна граница. Има три вида 
несвързани грешки: 0а /несвързана 
линия/, 0б /самопресичане във възел, 0в 
/грешна полилиния – затворена 
полилиния с повтаряща се отсечка/. 

9. Несвързани точки на подотдели Маркира част подотдел, където не е 
намерена граница с друг подотдел или 

землищна граница. Има три вида 
несвързани грешки: 0а /несвързана 
линия/, 0б /самопресичане във възел, 0в 
/грешна полилиния – затворена 
полилиния с повтаряща се отсечка/. 

10. Преномериране на подотдели По въведен правоъгълник и начален 

номер на подотдел – CADIS 

преномерира подотделите, като им дава 
последователни номера, започвайки от 
въведения номер и като ги обхожда от 
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горния ляв ъгъл на въведения 
правоъгълник надясно по ивици. 

11. Копиране на графичната в заявена 
площ 

Когато не е въведена заявена площ с 
тази команда CADIS копира площта по 
графични данни в заявена. 

12. Копиране на паспорти и 

собствености на парцели 

При разделяне на някой парцел на 
части, вместо да се въвеждат ръчно 
данни от паспорта и тези за 
собствености, може да се копират от 
парцела, който се дели. 

13. Копиране на паспорти на ист. 
подотдели в подотдели 

При разделяне на някой подотдел на 
части, вместо да се въвеждат ръчно 
данни от паспорта и тези за 
собствености, може да се копират от 
подотдела, който се дели. 

14. Парцели за ZEM (ГФ) Прехвърля всички парцели от горски 

фонд в таблицата Парцели за ZEM. 

15. Парцели за ZEM (гори в ССФ) Прехвърля всички парцели от 
селскостопански фонд в таблицата 
Парцели за ZEM. 

16. Парцели за ZEM (вид док. 66) Прехвърля парцелите по док 66 в 
таблицата Парцели за ZEM. 

17. Парцели за ZEM (всички) Прехвърля всички парцели в таблицата 
Парцели за ZEM 

18. Изтриване на таблицата на 
парцели за ZEM 

Изтрива записите в таблицата парцели 

за ZEM. 

19. Изтриване на ВСИЧКИ скици  

20. Изтриване на скиците на 
парцелите за ZEM 

Изтрива скиците на парцелите от 
таблицата Парцели за ZEM. 

21. Създаване на скици и парцели за 
ZEM 

На всеки парцел за ZEM се изготвя 
скица. 

22. Създаване на ограничения за 
парцели 

На всички парцели вид територия 2 се 
създава вид ограничение 94 /да се 
ползва, съгласно Закона за горите и 

ППЗГ/ 

23. Копиране на собствености на 
парцели в собствености на ревир 

 

24. Копиране на собствености на 
ревир в принадлежащите му 
парцели 

 

25. Копиране на заявена площ в 
идеална част на ревир 

 

26. Корекция на парцели ДГФ  

27. Рисуване на BBOX  

28. Слоеве  

29. Създаване на топология  

30. Рисуване на топология   

31. Тестване на топология  

32. Топология на парцели  

33. Парцели без съседи  
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