– софтуер за земеделие

Подготовка на имоти от ДПФ и ОПФ за
отдаване под наем
В CadIS за ДПФ (държавен поземлен фонд) и ОПФ (общински поземлен
фонд) се смятат държавните и общинските имоти със съответните НТП
(обработваеми земи; пасища, мери и ливади; лозови насаждения; овощни
насаждения и други трайни насаждения), вид собственост (общинска,
стопанисвани от общината и държавна) и вид субект (общината и
държавата).
За улеснение на потребителите, още при инсталацията на CadIS е създаден
шаблона „proBG_UTM35.adb”, който съдържа готови настройки за
координатна система и маски. Той се избира при първоначално зареждане
на програмата, когато ще се зареждат цифрови данни от ZЕМ файл.

CadIS работи само в равнинни координати, но при импорт и експорт на
данни може да ги преобразува в нужната координатна система,
включително и в сферични координати. Този файл е настроен за работа в
КС WGS84, проекция UTM, зона 35, неформално приета за работа в
областта на земеделието в България.
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За да работи модула „Земеползване” коректно, е
необходимо да бъде отметнато менюто “CoGo>CoGo +/-“ и в менюто “CoGo->Задаване на КС”
трябва да e избран тип “WGS84 (UTM)” и за зона
– “35N”.

При зареждане на данни от CAD файл обаче, трябва да се избере шаблона
„LocalCS.adb“ (Локална Координатна Система).
За коректна работа със системата е задължително да са налични актуални
и коректни кадастрални данни за землището. Те могат да бъдат: цифров
модел на картата на възстановената собственост (КВС) в ZEM формат, на
кадастралната карта в CAD формат или SHP файл по Наредба 49.
Този тип файлове съдържат графична информация за поземлените имоти,
както и данни за собствениците и собствеността. ZEM файловете се
поддържат от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) чрез
Общинските служби по земеделие (ОСЗ), CAD файлове се използват от
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а SHP файловете се
получават от Общинската служба по земеделие. Всеки един ZEM/CAD/ SHP
файл може да съдържа данни само за едно землище.
Зареждането на цифровия модел от ZEM/CAD/ SHP файл се стартира чрез
бутона Импорт от иконното меню на панела Правно основание. За тип
на файла се избира съответно ZEM, CAD или SHP файл. Ако импортираме
CAD файл, е необходимо след това да се стартира функцията за
преизчисляване на стари номенклатури, което се прави от панел Правно
основание, меню Декларации->Преизчисляване на номенклатури (CAD
файл).
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При импорт CadIS автоматично преобразува координатната система на
импортирания файл към текущо зададената координатна система.
Тъй като CAD файла не съдържа информация за площта на имотите по
документи, се налага да се стартира и функцията Попълване на площта на
имотите (CAD файл) от същото меню. Това трябва да се извърши в
координатна система 1970 (КС 1970). За мерни единици трябва да се
изберат дка.
CAD файлът може да бъде в КС 1970 (зона 3, 5, 7 или 9) или новата БГС2005
(Кадастрална). Това трябва да се провери в менюто CoGo, Задаване на КС.

Ако CAD файлът е в КС 1970, трябва да се стартира функцията Попълване
на площта на имотите (CAD файл).
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След което трябва да се трансформира координатната система във WGS84,
проекция UTM, зона 35, чрез менюто CoGo, Смяна на КС.

Ако CAD файлът е в координатна система БГС 2005 (Кадастрална), тогава
той първо трябва да се трансформира в съответната зона 3, 5, 7 или 9 на КС
1970, след което аналогично
да се стартира функцията
Попълване на площта на
имотите (CAD файл) и после
да се трансформира
координатна система в КС
WGS84, проекция UTM, зона
35, чрез менюто CoGo, Смяна на КС.
Импорт на договори
В CadIS могат да се импортират договорите
(DBF файл от ОСЗ), което се извършва чрез
бутона Импорт от иконното меню на
панела Правно основание.
Информацията за договорите се използва и
за изключване на имотите с наличен договор
при създаване на масивите. Името на файла
с договорите изглежда по следния начин:
„DO_ХХХХХ.DBF“, където ХХХХХ е ЕКАТТЕ на
землището. Например: „DO_23431.DBF“.
При липса на такъв файл, договорите могат да се импортират автоматично
от меню Декларации -> Прехвърляне на договори от КВС.
4

– софтуер за земеделие
Използване на физически блокове (ФБ), легитимни площи (ЛП) и
постоянно затревени площи (ПЗП)
Физическите блокове от системата за идентификация на земеделските
парцели (СИЗП) са очертаните и дешифрирани като годни площи за
обработка от актуалната и точна ортофото карта. ФБ се смятат за
официалната информация на земната покривка и се ползва в
интегрираната система за анализ и контрол (ИСАК) от Разплащателната
агенция (РА) при контролирането на земеделските субсидии.
В СИЗП съществуват и друг вид контури, наречени легитимен слой (ЛС),
очертаващи годните за директни плащания площи. ЛС представлява части
от ФБ и покрива значително по-малка площ. Макар че ЛС може да бъде
ползван вместо ФБ, това не се препоръчва, защото новоразработените
пустеещи земи няма да са включени за разпределение. С други думи ФБ
представляват пълния потенциал на обработваемите площи, а ЛС е
тяхното моментно състояние.
Слоят постоянно затревени площи (ПЗП) включва съществуващи към
момента на създаването му затревени площи с минимален размер 0,1
хектара, които:
1. са с начин на трайно ползване по Картата на възстановена собственост пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревените площи;
2. попадат във физически блокове, включващи постоянно затревени
площи, в които поне през една от последните 5 години има заявени
затревени площи.
Специализираният слой постоянно затревени площи включва
съществуващите постоянно затревени площи, които са екологично
чувствителни, в зоните, обхванати от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21
май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора
и фауна (OB L 206, 22.7.1992 г.) или Директива 2009/147/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на
дивите птици (OB L 20, 26.1.2010 г.).
Импортирането на физическите блокове (ФБ), легитимните площи (ЛП) и
постоянно затревени площи (ПЗП) се стартира от бутона Импорт от
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иконното меню на панела Правно основание или чрез бутона Импорт от
меню Операции на панел ИЗП (Идентификация на земеделските парцели)
като се избира тип на файла SHP. CadIS автоматично разпознава
съдържанието на файла и преди изпълнението на операцията дава
съобщение на потребителя с разпознатия вид данни за потвърждение.

При импортирането би трябвало да няма грешки от пресичане или
препокриване на физическите блокове и легитимните площи, тъй като те
са обработени от МЗХ, но ако се импортират повече от веднъж може да се
получи презастъпване, поради което операторът трябва да внимава при
извършването на тази операция.
В панел Правно основание, меню Масиви настройката Използване на ФБ
(физически блокове) / Използване на ЛП (легитимни площи) НЕ СЕ ВЗЕМА
под внимание за работа с функцията Имоти ДПФ/ОПФ!
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За първоначално оформяне на подходящите масиви за отдаване в
окрупнен вид е добре да се стартира специално разработена функция.
От панел Правно основание, меню Масиви се стартира операцията Имоти
ДПФ/ОПФ -> Създаване на МПО от ненаети имоти ДПФ/ОПФ. Функцията
може да работи с физически блокове (ФБ), легитимни площи (ЛП) и
постоянно затревени площи (ПЗП).
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Системата показва следното съобщение.

При потвърждение с натискане на бутона „Да“, ако в базата данни вече
има МПО излиза съобщение за грешка.
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За да се изтрият всички МПО в панел Правно основание се натиска бутон
Масив и в режим за търсене се избира Всички.

С Ctrl+A се избират всички масиви и после се избира бутона Изтриване.

Появява се съобщение да се потвърди изтриването на масивите.
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Ако в базата данни няма масиви, се появява прозорец за настройка с какви
имоти да работи функцията. Избира се Вид собственост, НТП, Попадат в:
празно поле, ФБ, ЛП или ПЗП и се записва стопанската година.

При настройка на НТП различно от Пасища, мери и ливади и желание
имотите да попадат в ПЗП системата показва съобщение за грешка.

Ако в полето „Попадат в“ е избрано ФБ, ЛП или ПЗП, но не са импортирани
данни за физически блокове, легитимни площи или постоянно затревени
площи се появява съобщение съответно:
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или

или

Работата може да продължи и без тях, като тогава се използва само
информацията за начина на трайно ползване (НТП) на имотите от
ZEM/CAD/SHP файла. Това е равносилно на оставено празно полето
„Попадат в“.

След това се задава настройка за
минимална площ на МПО и
минимална средна дебелина на
МПО. Ако не са изпълнени и
двете условия, масив няма да
бъде създаден.
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Системата генерира съобщение с
информация за брой създадени МПО и
въпрос дали да се изготви списък с
имотите, които попадат в създадените
МПО.
Ако се натисне бутона Да, се
появява прозорец с настройка за
минимална площ на част и
минимална дебелина на част.
Готовият списък се отваря
автоматично в зададения
табличен редактор (обикновено
Еxcel).

В панел Правно основание, меню Масиви е налична и операцията Имоти
ДПФ/ОПФ -> Сечение на имоти ДПФ/ОПФ с ФБ. Тази функция работи само
с физически блокове и не може да се използва с легитимни площи (ЛП)!

12

– софтуер за земеделие

След стартирането и системата показва следното съобщение.

При потвърждение с натискане на бутона „Да“ се появява прозорец за
настройка на вида собственост – общинска или държавна и НТП на
имотите – обработваеми земи; пасища, мери и ливади; лозови
насаждения; овощни насаждения и други трайни насаждения.
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След него се показва и прозорец за настройка за минимална площ на част
и минимална средна дебелина на част.

Системата генерира файл, който се отваря автоматично в зададения
табличен редактор.
В системата е налична и възможност за въвеждане и редактиране на
сключените договори за наем и аренда за всеки масив.
Това е възможно като се избере даден масив от таблицата с масивите и
във формата най-горе в режим Редакция се въведе информация за
договора.
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Данните за масиви с въведени договори могат да се експортират по
ползватели в CSV формат чрез функцията Експорт на заявления по чл. 70 от
панел Правно основание, меню Настаняване.
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След стартиране на функцията се показва прозорец, където трябва да се
посочи директория, където да се запишат генерираните файлове; да се
избере декларатор; да се посочи желание: неизвестно, за участие в
споразумения, обработка в реални граници, за разпределение като бяло
петно или отдаден за ползване на друго лице и да се избере стопанската
година. Тази функция ще експортира данните за всички ползватели,
независимо от избрания декларатор.
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За експорт само на избран ползвател същата функция е налична и в
контекстното меню в таблицата с масивите и стартиране на командата
Експорт 70.
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Системата може да експортира правно основание в SHP формат чрез
функция от панел Правно основание, меню Настаняване.
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Същата функция е налична и в контекстното меню в таблицата с масивите
и стартиране на командата Експорт ПО.
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В панел Правно основание, меню Настаняване е налична и функция за
експорт на правно основание по производители.
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След това се избира директория за запис, формат – ZIP или SHP, стопанска
година и при желание допълнение в името на файла.
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