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1. Настройка на CadIS и подготовка за работа
1.1. Зареждане на файла с настройките
За улеснение на потребителите още при инсталацията на CadIS е създаден шаблона
„proBG_UTM35.adb”, който се намира в папката „C:\wincds8\TEMPLATES” и съдържа
готови настройки за координатна система и маски.
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.
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”.

1.2. Настройка на работното землище
Землището, с което ще работим, може или да се импортира от налични ZEM файлове,
или да се зададе ръчно от настройките.

1.2.1. Упражнение
Импортиране на ZEM файла, който ще обработваме. В нашия случай това е
„Demo_Zem.ZEM” – файлът съдържа карта на възстановената собственост (КВС) на село
Жълтеш. Той се намира в “C:\CadIS_Demo_Data\ZEM”.

1.2.2. Ръчна настройка на текущо землище
В Конфигурация->Конфигурация се избира землище, което ще се използва за текущо при
създаването на БЗЗ, ако липсват землищни граници в базата.

1.3. Настройка на маските
Тази настройка се прави в началото на работата с цел да не се повтаря след това при
следващите обработки. Тази конфигурация може да се запази с Файлове->Конфигурация>Запис като и да се зареди с Файлове->Конфигурация->Зареждане.

1.3.1. Параметри на настройката
Изключваме всички кадастрални данни, като оставяме само контура на землището.
Изключваме още Регулация, Гори, Линеен, Точков. Можем да изключим също така GPS /
Следа / Надпис, за да не ни пречи.
За улеснение можем да настроим Земеползване / БЗЗ / Контур и надпис с други цветове,
за да го виждаме по-добре. Надписът става примерно 6 мм, площта – тъмно виолетова, а
запълването – светло виолетово с лява щриховка.
Упражнение
Да се направи горната настройка и да се запише като работна конфигурация.
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2. Източници на начални данни за БЗЗ
2.1. GPS устройство
Различните GPS устройства работят в различни цифрови формати, но CadIS има
възможности за импортиране на данни във всички наложили се на пазара формати.

2.1.1. Прочитане на GPS данни от SHP формат
Това става от меню Файлове->Импорт>SHP файл, като за слой се избира
GPS_TRK, ако файлът съдържа следи, или
GPS_WPT, ако файлът съдържа точки. От
комбото „Поле за текст” се избира в коя
колона се намира полето за името на
следата.
При импортирането, CadIS автоматично
преобразува координатната система на
импортирания SHP файл към
координатната система на вече
заредената база.

2.1.2. Прочитане на GPS данни от стандартни GPS формати
Това става от меню GPS->Четене на GPS данни от файл. Файловете могат да бъдат:
• прочетен директно от GPS (с окончание GPS, получен с директна връзка към
старите модели на Garmin като например GPSMAP 60),
• текстов файл, с окончание TXT, чийто формат може да се види с помощта на
текстов редактор,
• GPX файл – файл в XML формат, генериран от по-новите модели GPS устройства
(GPSMAP 62, 64 и други). Тези файлове могат да бъдат копирани от устройството
от папка „Garmin\GPX”.
• Magelan точки и следи – за GPS устройства Magelan,
• XML от Magelan. По-новите модели на Magelan записват данни в XML формат.

2.1.3. Упражнение
Да прочетем данни от “C:\Cadis_Demo_Data\GPS_Contours”. В случая избираме примерни
данни от файла „Demo_GPS_Data.TXT“. След въвеждането на данните трябва да се
стартира Лупа-Регенерация.

2.1.4. Свързване на поредица от точки в следа
Ако измерването с GPS устройството е правено по точки, а не по следи, първо трябва да
свържат точките в следа. Това става от панела Графика->GPS точка. Подреждаме
точките с еднакъв идентификатор, селектираме записите за тях и с десен клик избираме
„Създаване на следа”. Въвеждаме надпис на следата (примерно 45) и така създаваме
всяка следа поотделно.
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2.1.5. Настройка на коректност на полигон
От менюто Настройка / Коректност на полигон се задава минималната дебелина на
полигона. Всички остатъчни фигури, които имат по-малко дебелина, се смятат за
изродени (т.е. несъществени) и се изтриват при графични операции.
Този параметър указва с колко един полигон се различава от линия. За всеки полигон се
изчислява средната му ос и се проверява дали разстоянието между нея и найотдалечените точки е по-голямо от този параметър. Препоръчително е тази стойност да
бъде равна на грешката на GPS устройството. Например, ако грешката на използваните
устройства е 3 метра, ние задаваме стойност на параметъра 1.5 метра.
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2.1.6. Затваряне на GPS следите в БЗЗ
Стартираме функцията от панел Земеползване – Операции / Прехвърляне на GPS следи
в БЗЗ. При тази операция се затварят автоматично БЗЗ и се изчистват паразитните
полигони, по-малки от зададения параметър за коректност на полигони.
Тук имаме възможност да избираме дали да се затворят всички следи или да го правим
следа по следа. Обикновено, ако землището е
ново, се избират всички следи, а ако вече
имаме въведени стари следи от минали години,
избираме следите по единично.
Друг вариант е, ако имаме следи измерени с
GPS устройства с различна точност. Тогава
операцията по затваряне на следите ще трябва
да се изпълни за следите от всяко GPS
устройство поотделно, тъй като настройките за
коректност на полигона могат да бъдат
различни.

2.1.7. Упражнение
Първо свързваме точките в следи (Графика-GPS точка), след това стартираме функцията
Настройка-Коректност на полигон и задаваме стойност 0.5 м за минимална дебелина.
Второ упражнение: Зареждаме SHP файл с командата Файлове->Импорт и избираме SHP
файл. Отново файлът се намира в „C:\Cadis_Demo_Data\GPS_Contours”.
След това от панела Земеползване стартираме Операции – Прехвърляне на GPS следи в
БЗЗ и избираме всички следи.

2.1.8. Създаване на БЗЗ от GPS следи, получени от трасе на инвентар
При извършване на обработки на земята някои селскостопански машини могат да
записват следи от трасето, през което преминават. CadIS има възможността да
обработва тези следи и да ги превърне в контури на БЗЗ.
Натиска се Бутона Създаване на БЗЗ от иконното меню на панел Земеползване:
. Избираме бутона Избор на контури от измервания. Настройваме желаните
параметри като ширина на инвентар, отстояние от GPS и др., след което избираме
следите, върху които да се приложат тези настройки.
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2.2. Създаване на БЗЗ от затворен контур
Избира се Създаване на БЗЗ от иконното меню на панел Земеползване -

.

От алтернативното меню се натиска бутона Избор на контури от измервания.
В появилия се прозорец Настройка на избор на контур се избира Затворен
контур и се настройват желаните Корекции – Генерализация и Коректност на
полигон. След това се избира един или няколко контура, които да формират
БЗЗ.
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2.3. Създаване на БЗЗ от контур от покритие
Избира се Създаване на БЗЗ от иконното меню на панел Земеползване -

.

От алтернативното меню се натиска бутона Ръчно създаване на контур от
покритие.
След това може ръчно да се посочат точки, които да формират коректен БЗЗ от
покритие с автоматично коригиране на границите на съседните БЗЗ или
от
алтернативното меню да се избере Правоъгълник или Част от контур.
Не може да се избира Окръжност, защото БЗЗ се експортират в SHP формат,
който не поддържа окръжности. След оформяне на желания БЗЗ, трябва да
се
посочи вътрешност за присъединяване. В зависимост от избраната точка, се
оформят границите на резултатния БЗЗ и съседните БЗЗ без припокриване.

2.4. ZIP от ИСАК
Разплащателна агенция предоставя безплатно данни за регистрациите от
миналогодишни кампании. Полученият ZIP файл е именуван URN6X_YEAR, където
URN6X е 6-цифрен уникален регистрационен номер на бенефициента, а YEAR е годината
на регистрация, изписана с 4 цифри. Вътре се съдържат следните данни за парцелите:
контури, код и наименование на културата, УРН на бенефициента и мерките, за които е
кандидатствал.
В CadIS файлът се зарежда от панел Земеползване – Операции / Импорт. От прозореца
за импорт се избира „ZIP файл (ИСАК)”.
Тъй като данните от ИСАК не съдържат информация за бенефициента, с изключение на
УРН, при импорта следва да бъдат попълнени от оператора.
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След прочитането на файла, в системата са попълнени данните за БЗЗ, паспорта му и
стопанската година.

2.4.1. Упражнение
Отваряме втори CadIS и импортираме последователно файловете от папката
„C:\Cadis_Demo_Data\FromRA”. Те съдържат данните на различни ползватели и трябва да
се укаже кои са те всеки път.

2.5. UGF от други потребители на CadIS
Всички данни за земеползването могат да бъдат експортирани във вътрешния за
системата формат UGF. Така данните могат да бъдат обменяни между различните
потребители на CadIS с цел съгласуване на границите между ползвателите.
В CadIS файлът се зарежда от панел Земеползване – Операции / Импорт. От прозореца
за импорт се избира „UGF файл”.

2.6. Тест за пресичане на БЗЗ
Не е допустимо блоковете земеделска земя на един ползвател да се пресичат помежду
си. Това се контролира и при регистрация в ИСАК. Тази функция може да се ползва и за
проверка за пресичане на БЗЗ между различни ползватели. Тя се стартира от панел
Земеползване: Операции / Тест на БЗЗ.
За да видим грешките на графичния екран, трябва да настроим изобразяването им чрез
маските. Избираме Маски / Грешки / Невързан сегмент / Конфигурация / 0г-Пресичане.
Там например можем да дефинираме примерна дебелина на контура 2 мм.
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Резултатът от теста изглежда така:

2.6.1. Упражнение
Трябва да се стартира теста за пресичане на БЗЗ и да се настроят маските, както е
описано по-горе. Виждаме пресичане на два блока. Операторът трябва да вземе решение
коя е вярната граница и да извърши съответната корекция.

2.6.2. Резултат от теста
За да се види по-добре как изглежда самия терен, може да се използва изобразяването
на обектите в Google Earth. Тук е важно да се има предвид, че е възможно разминаване
между снимката в Google Earth и измерените координати от GPS устройството. Това
може да се дължи на различни причини. Възможно е сателитната снимка да е стара,
некачествена, да има сенки, неразличими от растителността или странни следи от GPS
измерването. Трябва внимателно да се анализира всеки конкретен случай преди да се
реши кой е точният контур и да се пристъпи към корекция на границите.
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2.7. Разглеждане на данните в GoogleEarth
CadIS предлага възможност за разглеждане на векторните данни, изобразени върху
сателитните снимки от Google Earth. Това е безплатно десктоп приложение, което трябва
да бъде инсталирано предварително на компютъра на потребителя. Заредените данни
трябва да бъдат в коректно настроена координатна система.
Функцията за разглеждане се стартира от менюто GPS->Google Earth. По подразбиране
функцията очаква въвеждане на правоъгълен прозорец и изпраща в Google Earth всички
обекти, които пресичат прозореца. Освен това, има няколко допълнителни възможности:
•

Ако още в началото на операцията се натисне десния бутон на мишката, в Google
Earth се изпращат всички обекти, които се виждат в текущия екран.

•

Ако се избере само една точка (вместо две от диагонала на правоъгълника) и се
натисне десния бутон на мишката, в Google Earth се изпращат всички обекти, които
влизат в екран, на който центъра съвпада с позицията на избраната точка, като се
запазва текущия мащаб.

•

При стартиране на операцията, се появява алтернативно меню, от което може да
се избере режим на групов избор на обекти, с който потребителят може да избере
конкретни обекти, които да се изпратят в Google Earth.

В Google Earth избраните обекти се изобразяват с цветовата конфигурация, дефинирана
в CadIS, т.е. цветовете и дебелините на линиите се запазват. Тъй като Google Earth не
поддържа щриховка, запълването се изобразява с определен процент на прозрачност. За
именуване на обектите в Google Earth се използват записите във файла GPS.INI, който се
намира в подпапката Work от инсталационната директория на CadIS.
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3. Корекция на контурите на БЗЗ
3.1. Корекция на границите по други БЗЗ
3.1.1. Изчистване на пресичане
При наличие на пресичания между блоковете, се налага корекция на границите, което
става от панел Земеползване: Операции / Корекция на БЗЗ.
Избираме по графика БЗЗ, което ще коригираме, след което последователно до десен
бутон избираме коригиращи БЗЗ, тоест БЗЗ, чиито граници ще използваме за
отрязването на избрания. За да видим резултата от корекцията, стартираме втори тест от
панел Земеползване: Операции / Тест на БЗЗ. Той автоматично изчиства старите грешки
и показва новите според указания в Маски начин на визуализация.

3.1.2. Упражнение
Вземаме пресичането между 31 и 33 блок. За целите на упражнението решаваме, че
вярна е границата на левия блок и затова трябва да коригираме десния, така че неговата
граница да мине по границата на левия. За целта трябва да премахнем сечението между
двата блока, запазвайки границата на левия блок. Упражнението извършваме със същия
файл, в който сме направили теста за пресичане на БЗЗ. След корекцията отново
стартираме теста за БЗЗ.

3.2. Изчистване на дребни отклонения в рамките на един БЗЗ
Тук отново може да се използва Google Earth, за да се види по-ясно
ситуацията на терена и да се прецени каква е причината за отклонението.
След това, за корекция се използва функцията от иконното меню
„Съвместяване на точки” „Местене на точки”.
Посочва се правоъгълник, в който всички видими и редактируеми точки се съвместяват в
една точка, която се посочва след това.
При тази операция е възможно пак да се получи пресичане и затова е нужно отново да се
пусне тест за пресичане.

3.2.1. Упражнение
Вземаме горните точки между 31 и 33 блок и решаваме, че трябва да станат една, т.е.
лявата отива в дясната. След корекцията „Местене на точки” пак стартираме Тест на БЗЗ.

3.3. Ръчна редакция на контурите
3.3.1. Ръчно очертаване на БЗЗ, сечения и обединения
Ръчното очертаване се прилага за разделяне или обединяване на съществуващи БЗЗ
или при използване на следи от трасета, които са извън зададената точност, например
имат препокриване или дупки. Тогава грешните области трябва да бъдат изчистени ръчно
от оператора.
Натиска се бутона „Създаване на БЗЗ” от панел Земеползване
при създаване
на нови контури на БЗЗ или бутон „Редактира БЗЗ”
при редакция на
съществуващи контури на БЗЗ. Избираме бутона Ръчно създаване на контур.
След това се появява алтернативното меню „Редакция на мултиполигони”, което
предлага различни булеви операции за корекция на границите на БЗЗ.
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• Добавяне на контур – добавя изцяло външен или изцяло вътрешен затворен
контур към избрания контур.
•

Изтриване на контур – изтрива избрания контур.

• Сечение – очертава се нов контур и се взема сечението на контура със
съществуващия контур на БЗЗ. Използва се за разделяне на БЗЗ.
• Изваждане – очертания контур се изважда от текущия мултиполигон.
Използва се за очертаване на изключени полигони и за корекция на граници
навътре.
• Обединение – използва се за обединяване на съседни контури и за добавяне
на външна площ.
• Заместване – използва се, когато е необходимо пречертаване на целия
контур, т.е. оригиналният и искания са толкова различни, че няма смисъл да се
прави поточкова редакция.
•

Корекция с препокриващ контур – редактира полигон с препокриващ го контур.

•

Отказ – позволява връщане назад (Undo) след извършена промяна.

3.3.2. Ръчна корекция на БЗЗ чрез функции за разделяне, обединяване,
промяна на границите и отделяне на точна площ
В иконното меню на модул Земеползване са реализирани функции за разделяне,
обединяване и смяна на граница на БЗЗ.
При избор на иконата Разделяне на БЗЗ , може да се избере налична граница или да
се начертае нова след избор на появилата се икона от алтернативното меню – Нова
полилиния - .
След натискане на иконата Обединяване на БЗЗ
се посочва директно обща граница
между БЗЗ за изтриване (което ще обедини съседните БЗЗ) или от алтернативното меню
се избира иконата Избор на полигон , за да се посочи полигон и после да се избере
граница за изтриване.
При избор на иконата Смяна на граница на БЗЗ
може директно да се посочи налична
полилиния или да се начертае нова след избор на появилата се икона от алтернативното
меню – Нова полилиния - . Линията не трябва да бъде затворена, или да се
самопресича, защото това би довело до неопределеност на резултатните контури. При
тази операция след посочване или изчертаване на нова граница остава само най-големия
остатъчен контур от засегнатите БЗЗ.
В някои случаи се налага да се създаде БЗЗ с точно определена площ. Желателно е
предварително да се начертае линия, която да се използва за граница, съобразена с
формата на блока, наклона на терена, посока на обработката и други възможни
съображения.
Натиска се бутона Създаване на БЗЗ от панел Земеползване

.
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От алтернативното меню се натиска бутона Ръчно създаване на контур от
покритие.
Появява се ново алтернативно меню, от което се избира бутона Част от
контур. След то се избира контур за отрязване на желаната площ и се избират
един или няколко режещи ръбове. Посочва се вътрешна точка за желания
контур, след което се появява прозорец Отделяне на площ, където се въвеждат
Целева площ (на примера по-долу 2000 кв.м) на реда за Избрана площ (Остатъчната
площ се изчислява автоматично) и Максималното отклонение от целевата площ (на
примера по-долу 10 кв.м).

Натиска се бутона Ръчно, след което този прозорец автоматично се измества долу вляво,
за да не пречи на графичното поле, но в същото време дава информация за избраната и
остатъчната текущи площи. След това трябва да се избере отправна точка с левия бутон
на мишката, при което системата автоматично захваща режещите ръбове и ползвателя
трябва да ги движи с мишката така, че да се доближи до целевата площ и форма на
желания контур.

При достигане на целевата площ в рамките на допустимото максимално отклонение,
системата показва съобщение и иска потвърждение дали да приключи операцията.
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Операторът може да потвърди с Да, след което трябва да посочи вътрешност за
присъединяване и функцията завършва работа. Ако се избере Не, процедурата
продължава с местене на режещите ръбове до постигане на желаната площ и форма на
контура. Понякога това може да е невъзможно при избраните режещи ръбове и
максимално отклонение от целевата площ и това да наложи операцията да започне
отначало с използването на други граници за режещи ръбове и променено максимално
допустимо отклонение. Резултатът в конкретния случай изглежда така.

3.3.3. Упражнение
В блок 31 има вътрешен полигон, който трябва да изключим. За целта първо извършваме
операцията „Изваждане” като от външния полигон изваждаме вътрешния, и след това
изтриваме вътрешния полигон, тъй като той не е част от нашето БЗЗ. Същото
упражнение да се направи и с БЗЗ номер 79.

3.3.4. Изчистване на препокриване
Има ситуации, когато два блока се препокриват един върху друг на много голяма площ.
Това може да се дължи на грешно замерване от измерващия оператор, на замерени
контури в различни стопански години, когато обработваната земя е била в различни
граници, или на други причини. Операторът на CadIS трябва да анализира внимателно
причините и да вземе решение кой от двата блока е валиден и за коя година.
При наличие на ситуация на препокриване, може единият от блоковете да бъде изтрит
(чрез иконното меню на модул Земеползване / Изтрива БЗЗ) или да бъде описан в друга
стопанска година (да бъде архивиран).
БЗЗ, които се намират изцяло извън землищните граници, могат да бъдат изтрити, а за
тези, които ги пресичат, операторът трябва да вземе решение.
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3.4. Изчистване на граници на БЗЗ
Тази операция съвместява две функции по изчистването на границите – генерализация и
изглаждане. Параметрите за настройка зависят от точността на използваните данни.
Стартира се от панел Земеползване - Операции / Изчистване на граници на БЗЗ.

3.4.1. Генерализация
Тази функция премахва излишните точки от полигоните, които са близки до прави линии,
като запазва формата на полигона, което води до опростяване и ускоряване на работата
на CadIS. Параметърът „Генерализация” указва допустимото отклонение от правата в
метри. Ако се въведе нула, функцията не се изпълнява. Препоръчителна стойност за
първи пас: 0.05 метра, а за втори пас (третото поле): 0.125 метра.

3.4.2. Изглаждане
Това е функция, която отстранява дребни грешки по контура на БЗЗ, получени при
измерването с GPS устройство. Параметърът „Размер на изглаждане” указва дебелината
на паразитните части от полигоните, които трябва да бъдат изчистени. Ако се въведе
стойност нула, тази функция не се изпълнява. Препоръчителна стойност: 1 метър.

3.4.3. Упражнение
Вземаме за пример БЗЗ 47. В горния ляв ъгъл до надписа се забелязват странни
отклонения на контура. Изпълняваме функциите по изчистване на граници на БЗЗ с
параметрите по подразбиране.

3.5. Повторно стартиране на тест за пресичане на БЗЗ
След като сме изчистили границите на избрано БЗЗ, отново проверяваме за пресичане на
БЗЗ, за да видим дали не са възникнали други грешки, или да продължим със
следващите БЗЗ.
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4. Идентификатори на БЗЗ
4.1. Създаване на стратегия за номериране на БЗЗ
CadIS има възможност за автоматично формиране на БЗЗ от GPS точки или следи, ако те
отговарят на определена стратегия за именуване. Поради това препоръчваме да се
създаде и спазва стриктно такава стратегия, която да се прилага при работа с GPS
устройствата и с CadIS.

4.1.1. Идентификатор на БЗЗ
Идентификатора на БЗЗ се състои от две части: код по ЕКАТТЕ и име на БЗЗ, разделени
с тире. При визуализация в графиката е възможно ЕКАТТЕ да не се вижда, а да се работи
само с името на БЗЗ.

4.1.2. Име на БЗЗ
Препоръчваме името на БЗЗ да бъде уникално в рамките на землището. Най-удобно е
ако то е уникален номер. Най-удобно е за име на БЗЗ да се използва номера на масива, с
който БЗЗ има най-голямо сечение. Може да се използват и текстови имена, но това е посложно за поддържане.
Препоръчваме именуването на БЗЗ да става още в GPS устройството. При замерване на
следи на външен контур, името на БЗЗ е само уникален номер, например 43. При
замерване на вътрешни контури, името на следата трябва да бъде от вида: номер на
БЗЗ, тире, пореден номер на изключения полигон. Например 43-1, 43-2 и т. н.
Ако измерването се прави по точки, то имената на точките на външния контур трябва да
бъдат от вида: уникален номер на БЗЗ, точка, пореден номер на точката. Например: 43.1,
43.2 и т. н., а на изключените полигони – номер на БЗЗ, тире, пореден номер на
изключения полигон, точка, пореден номер на точката. Например: 43-1.1, 43-1.2, ... 43-2.1,
43-2.2 и т. н.
Трябва да се има предвид, че при някои GPS устройства има ограничения за
максималната дължина на името на следата.

4.2. Задаване на землище
Ако при създаването на БЗЗ в базата съществуват землищни граници, CadIS взема
автоматично ЕКАТТЕ за БЗЗ от землището, в което той попада. Ако не съществуват
землищни граници в базата, за ЕКАТТЕ се полза зададеното в конфигурацията. Ако в
конфигурацията не е зададено землище, то може да бъде зададено по-късно.

4.2.1. Функции за преизчисляване на ЕКАТТЕ и идентификатори
Ако землищните граници са добавени след създаването на БЗЗ или е зададена грешна
конфигурация, се налага преизчисляване на ЕКАТТЕ и идентификаторите, което става от
панел „Земеползване” – Справки / БЗЗ. Избираме желаните БЗЗ, селектираме записите и
с десен бутон на мишката избираме „Промяна на ЕКАТТЕ” или „Преизчисляване на
идентификатор”.
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4.2.2. Ръчно задаване на имена на БЗЗ
Именуването става от панел „Земеползване”, бутон „Редактира БЗЗ” . Избира се
обект за редакция, първо се пита за промяна на графиката, която се отказва с
десен бутон на мишката. След това се появява друго алтернативно меню и се
подсказва „Изберете допълнителен компонент за редакция“. Избира се бутона „Т“
(Надпис). Системата предлага стария надпис, който може да се потвърди или да се
промени, след това потвърждаваме с Enter.
Това може да стане и като директно се избере какво искаме да променяме от
алтернативното меню.
След това трябва да се пусне функцията за преизчисляване на идентификаторите.

4.2.3. Упражнение
Да се преименува БЗЗ 31 на 331 (след което да се стартират функциите за задаване на
ЕКАТТЕ (29547) и за преизчисляване на идентификаторите.
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5. Попълване на текстови данни за БЗЗ
5.1. Създаване на паспорт на БЗЗ
Информацията за управлението на земята се намира в паспорта на БЗЗ. Тя съдържа
данни както за самата земя (терен, почва), така и за отглежданите култури и
провежданите мероприятия през различните стопански години. Регистрирането на нов
паспорт става от панел „Земеползване”.
Избираме бутона „Паспорт на БЗЗ” и после „Нов запис”. След това правим избор по
графика, посочваме БЗЗ и се отваря формата за въвеждане на данните за паспорта.
Задължителните полета са „Година”, „Начало”, „Край” и „Култура”. Стопанската година е
условно понятие. Тя показва периода на засаждане, отглеждане и прибиране на
реколтата от дадена култура. Поради това началото и краят на стопанската година могат
да не съвпадат с календарната година. В полето „Година” се въвежда годината на
прибиране на реколтата.
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В долната част на формата избираме вида на терена и типа на почвата от съответните
комбо-боксове. В полето „Забрани и ограничения” вписваме съответните забрани и
ограничения в свободен текст, например Натура 2000, да не се сади под електропроводи
и др. Тези полета не са задължителни за попълване, ако информацията не е известна в
началото.

5.1.1. Избор / създаване на земеделски производител и неговия
представител
В полето „Земеделски производител” се въвеждат данните за юридическото или
физическо лице, което обработва земята, а в полето „Представител” – данните за
неговия представител в съответния регион – също физическо или юридическо лице.
Появява се екран за избор на субект. Можем да го намерим по различни начини или, ако
не е регистриран, да го създадем като нов.

Във формата за регистриране на субект се въвеждат данните, които знаем за него.
Задължителни са само „ЕГН/БУЛСТАТ”, „Вид” и „Име”.
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5.1.2. Избор на култура
Културата се избира от списък чрез бутона „Избор” от номенклатурата на Разплащателна
агенция. Появява се списък на културите, от който трябва да изберем конкретната.
Системата предупреждава, ако е избрана група култури, а не конкретна култура.

В полето „Сорт” се въвежда сорта на културата в свободен текст. Полето „Пояснение” се
генерира автоматично от името и сорта на културата и се използва за визуализация в
графиката. То може да се редактира и ръчно от потребителя, ако се налага.
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Датата на сеитба се взема автоматично, ако е въведено мероприятие от тип
„Сеитба/Засаждане” или се въвежда ръчно от оператора. То се използва при изготвяне на
дневници за Растителна защита.
Полетата „Терен”, „Почвен тип” и „Текущи ограничения” се вземат от данните на
паспорта, а полето „Предшественик” се попълва автоматично от данните за предишни
стопански години, а ако такива няма, се избира ръчно от Култура.
Информацията за добитата реколта и финансовите показатели за БЗЗ се изчисляват
автоматично от въведените данни за мероприятията и обследванията с цел
сравняването им между различните стопански години и различни БЗЗ.
Записът на въведените данни става с бутон „Изход”. Повторна редакция е възможна от
формата за паспорт на БЗЗ с десен бутон и „Редактира на запис”.

5.2. Добавяне на данни за мероприятия и обследвания
За всяка стопанска година на даден блок земеделска земя системата позволява да бъдат
описани мероприятията по обработка на земята. Това става като от екрана Паспорт на
БЗЗ се избере бутона „Мероприятие”. В показаната таблица се цъка с левия бутон на
мишката и се избира „Нов запис” за регистриране на ново мероприятие или „Редактира”
за редакция на вече регистрирано мероприятие. Аналогично, обследванията се
регистрират от бутона „Обследване”.
Мероприятия в системата се наричат активните действия по обработка на земята с цел
добиване на реколта. Такива например са: оран, сеитба, торене, пръскане, прибиране на
реколтата и др. Всяко от тях има специфични характеристики, които се описват в
съответните екрани.
Обследванията представляват действията по контрола и наглеждането на състоянието
на засятата култура. Те са класифицирани според основанието за тяхното възникване:
редовни, извънредни, административна проверка и др.

5.2.1. Общи характеристики на мероприятията
Мероприятията имат няколко общи характеристики, независимо от техния тип: дата, тип,
подробно описание, етап на развитие на растението, фаза на изпълнение: планирано или
извършено, резултат (субективна оценка), разходи за извършването му, изпълнител и
агроном, който го е препоръчал.
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Полето „Мероприятие” се изчислява автоматично от типа на мероприятието, но може да
се редактира от оператора за уточняване на конкретната работа. Например: типът е
„прибиране на реколтата”, но когато става въпрос за пшеница, традиционно се използва
думата „жътва”, а за ливади е прието да се изписва „косене”.
Полетата, въведени за цена на мероприятието, се сумират като разходи през стопанската
година, а за приходи се вземат цените от прибиранията на реколтата и окончателният
финансов резултат се появява в екрана Паспорт на БЗЗ в панела „Баланс”, което дава на
производителя точна финансова информация за рентабилността на БЗЗ през
стопанската година.
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5.2.2. Специфични характеристики на различните мероприятия
Механична обработка:

Механичната обработка бива няколко вида в зависимост от използваната техника или
действията върху почвата или растенията. Специфичните данни, които могат да бъдат
въведени са причината за обработката, дълбочина и оръдие, с което се извършва.
Сеитба / засаждане:

При сеитбата се въвеждат марката и производителя на посевния или посадъчен
материал, дълбочината на сеитба / засаждане в сантиметри и нормата, която се измерва
в брой растения или килограми на декар.
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Торене:

Специфичните данни при торенето са: причината, вида на използвания тор според
състава (органични, неорганични и др.), търговското наименование на тора, начин на
прилагане, и съдържание, разбити в няколко полета.
Третиране с препарати за растителна защита:

При третирането с препарати за растителна защита се описват причината, степента на
поражение върху културата, вида на препарата според вредителя, срещу когото се
използва (хербициди, инсектициди и др.), търговското му наименование, основните
активни вещества и начина му на прилагане, описан в няколко полета.
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Напояване:

Специфичните данни за напояването са вид на напояването (гравитачно, капково и
дъждуване) и норма.
Прибиране на реколта:

При прибирането на реколтата се въвеждат добива, качеството и цената, на която се
зачислява продукцията (продажна или пазарна цена). Добивът може да бъде въведен в
едно от двете полета – в килограми на декар или в килограми за целия БЗЗ. Системата
автоматично изчислява стойността в другото поле.
Въведената цена се използва като финансов приход при изчисляване на рентабилността
на БЗЗ за конкретната стопанска година.
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5.2.3. Характеристики на обследванията

Общите характеристики на обследванията се намират в горната половина на екрана. Те
са: дата, изпълнение (планирано или извършено), основание, конкретната причина в
свободен текст, изпълнител на обследването и описание на забелязаното състояние,
разделено в четири групи:
•

Видимо състояние (свободен текст)
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•

Информация за проверяващия (ако е имало такъв), каква е била неговата
констатация и какво е предписал:

•

При проведено лабораторно изследване – данни за взетите проби и получените
резултати:
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•

При проведено метеорологично изследване – данни за въздуха, почвите и
валежите:
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Ако ситуацията е оценена като: нормално състояние, за консултация или друга, се
попълва забележка в свободен текст. Ако оценката е бедствие или нападение, се
попълват подробни данни за това.
При бедствие се попълват: вида на бедствието, поражението като процент, засегнатата
площ в декари и допълнителни забележки. Поражението е субективна оценка доколко
бедствието може да повлияе на добива като финансово отражение.
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При ситуация на нападение от вредител се описва вида на вредителя (болест, неприятел,
плевел), конкретното му наименование, стадия на развитие на вредителя, степента и
плътността на нападението, поражението като процент, нападнатата площ в декари и
допълнителни забележки.
Степента на нападението показва разрушението на растенията във вертикална посока и
се измерва в проценти, а плътността на нападението показва гъстотата на вредителите
на единица площ и се измерва в брой поразени растения за кв. м.
Поражението е субективна оценка на нанесените щети във финансово отношение и може
да се използва за решение за предприемане на активни действия срещу нападението.

5.3. Графични данни за проведените мероприятия /
обследвания
В CadIS има възможност да се въвежда контур на обработената площ при всяко
мероприятие или обследване. Това става от бутона „+” от панела „Контур” в най-долната
част на екрана за съответната дейност.

Графичните данни за мероприятията и обследванията представляват полигони за
обработената или обследвана площ. Тези полигони могат да бъдат изчислени по няколко
начина в зависимост от избраната настройка:

5.3.1. Затворен контур
Тази настройка се ползва за избор на готов и изчистен полигон, направен по края
обработената или обследвана площ.

5.3.2. Трасе от инвентар
При наличие на линейни следи от местоположението на машината при провеждането на
обработката може да се използва тази настройка, като допълнително се задава ширината
на използвания инвентар. CadIS автоматично изчислява полигона на обработената площ.
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5.3.3. Площна следа от прецизно земеделие
Когато са налични данни от GPS устройства за прецизно земеделие, представляващи
поредица от криволинейни правоъгълници, CadIS автоматично изчислява полигона на
обработената площ.
Независимо от типа на следата се задават параметри за корекции при създаването на
полигона. Прилагат се познатите операции генерализация (за премахване на точките, но
при запазване на формата) и премахване на дребните отклонения.

5.4. Използване на следите от мероприятия и обследвания
Освен за числово сравнение на обработената/обследвана площ с номиналната площ на
БЗЗ, следите от проведените мероприятия и обследвания могат да бъдат използвани и
за следните чисто геометрични анализи:

5.4.1. Сравнение на номиналните БЗЗ с обработените/обследвани
площи
С тази функция се оцветяват геометричните разлики между полигоните на обработената /
обследвана площ и полигона на БЗЗ. При стартирането й от панела „Земеползване”,
Менюто Операции->Сравнение на БЗЗ с мероприятия и съответно обследвания. Въвежда
се минималната дебелина на полигона, която в случая представлява максимално
допустимата разлика, под която грешките не се визуализират.

5.4.2. Изчисляване на двойно обработени площи
За някои от мероприятията се налага да се отбележат двойно обработените площи.
Например при торене торът може да изгори растенията. Тази функция се стартира от
панела „Земеползване”, Менюто Операции->Препокрита площ от следа. Изисква се
конфигурация на следата и избор на следите, участващи в една обработка. Въведения
параметър за коректност на полигон и тук се интерпретира като максимално допустима
грешка.
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6. Сечения на БЗЗ с имоти
За използването на тази функция се
изисква да са налични данни за имотите.
Това се постига с импортиране на
CAD/ZEM файлове, което е описано погоре.
Резултатната справка дава информация
за всяко БЗЗ върху кои имоти попада,
общите и засегнати площи, ползвателя на
БЗЗ, с каква култура е, НТП на имота,
собственика и арендатора му.
От панела „Земеползване” се избира
„Операции->Сечение на ББЗ с имоти”. От
предложения диалог се избира „Текстов
редактор” и се потвърждава. След това
програмата дава възможност за избор на
конкретен
БЗЗ
(индивидуално
или
групово), а ако се натисне директно десен
бутон на мишката, се пита дали да се
използват
всички
актуални
БЗЗ
(неприключени за настоящата стопанска
година).
Резултатът е таблица, която се показва в
избрания по подразбиране редактор
(например Excel).
Първо се избира къде ще се покаже резултата от операцията. Това трябва да се остави
на „Табличен редактор”.
С бутона настройка се конфигурира
минималната дебелина на полигона, която в
този случай представлява линейната
граница, под която имота не се смята за
засегнат от БЗЗ.
След това се избират един или няколко БЗЗ
и с десен бутон се указва край на избора. В
резултат се показва Excel таблица,
съдържаща списък на имотите, с които
избраните БЗЗ се пресичат. Оттук може да
се да се направи извода на кой БЗЗ
принадлежат по-голямата част от имотите.

6.1.1. Упражнение
Да се направи справка за сеченията на БЗЗ с имоти.
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7. Запис и експорт
7.1. Запис
За запазване на така въведените данни заедно с направените настройки те могат да се
запишат с функцията Файлове / Запис Като. В прозореца се избира файл, където да се
запишат данните и всички отметки трябва да са включени.

7.2. Експорт в SHP/ZIP за регистрация в ИСАК
Въведените данни за БЗЗ могат да се експортират директно във формата за регистрация
в ИСАК. В данните се съдържат границите на БЗЗ, засятата култура като код и име, така,
че операторът на ИСАК самостоятелно очертава парцелите и БЗС без да е необходимо
присъствието на бенефициента, който само трябва да се подпише на готовите карти и
заявления.

7.3. Експорт в UGF за тестване с БЗЗ на други стопани
За да могат да се обединяват данните за анализи първо трябва да се експортират в UGF,
което се прави с Файлове / Експорт. От показания прозорец се избира формата UGF и се
въвежда име на файла, в който ще се експортират. В следващия прозорец се маркират
обектите, които ще се експортират. За включване/изключване на всички се ползва бутона
Всички. Има възможност и за избор на един или няколко графични обекта, които да се
запишат в UGF файла. Ако не се направи избор и се продължи с десен бутон, всички
данни в базата се експортират в UGF файла.
Зареждането на UGF файл се прави с функцията Файлове / Импорт като се избира типа
на файла да бъде Avi UGF.

7.4. Експорт в ZEM и CAD
Експортирането да данните в ZEM и CAD формат може да се прави само землище по
землище и то в координатна система UTM, зона 35. Трябва да се има предвид, че има
ограничения в ZEM и CAD форматите, които поддържат само нормативно определени
видове данни, поради което не всички данни от цифровия модел в CadIS могат да бъдат
експортирани в тези формати.
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8. Графично оцветяване на БЗЗ
8.1. Конфигурация
За да могат да се изготвят разнообразни карти и те да бъдат максимално четливи и
говорящи, CadIS предоставя възможност за детайлно конфигуриране на изгледа на БЗЗ.
Отделните компоненти за настройка са:

8.1.1. Контур – цветове за екран и принтер, дебелина и стил
С този компонент се изобразяват границите на БЗЗ, включително и изключените части.

8.1.2. Надпис – цветове за екран и принтер, дебелина, наклон и шрифт
Надписът представя основните данни за БЗЗ се състои от ЕКАТТЕ, име на блока и площ
в декари. Всяка една от тези части могат да бъдат включвани и изключване, но са с една
конфигурация.

8.1.3. Черта – цветове за екран и принтер, дебелина и стил
Тази черта служи за разделител между надписа за блока и година, култура и
производител.

8.1.4. Текуща година – цветове за екран и принтер, дебелина, наклон и
шрифт
Информацията за стопанската година се състои от година, култура и производител. Всяка
една от тези части могат да бъдат включвани и изключване, но тяхното визуално
представяне се прави с една конфигурация.

8.1.5. Входна точка – цветове за екран и принтер и дебелина
С тази точка се означава подстъпа към БЗЗ и нейните координати мога да бъдат
ползвани за навигация по пътната мрежа.

8.1.6. Запълване – цветове за екран и принтер и начин на запълване
Запълва се само вътрешната част на БЗЗ с прозрачност. При визуализация на БЗЗ в
Google Earth се използват цветовете, конфигурирани в CadIS, но щриховките се
изобразяват като степен на прозрачност.

8.2. Тематични карти на БЗЗ
Понякога се налага БЗЗ да са оцветени по различен начин в зависимост от някой
показател. За различните стойности на показателя могат да се конфигурират всички
компоненти на БЗЗ. В CadIS избора на тематични карти за БЗЗ става с натискане на
бутона „Тема” в маските на Земеползване -> БЗЗ. Реализирани са най-често
използваните тематични карти:
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8.2.1. Нормална тематична карта
Всички БЗЗ са конфигурирани по един и същи начин.

8.2.2. Тематична карта по групи култури
БЗЗ могат да се конфигурират отделно за всяка една от групите култури от стопанската
година, а те са орни земи, трайни насаждения, пасища/ливади и семейни градини.

8.2.3. Тематична карта по основни култури
БЗЗ са разделени по основните култури през последната стопанска година като пшеница,
царевица, слънчоглед и други. След избора на тази тематична карта, ако се натисни
бутона Преизчисли потребителят може да добави до 4 специфични култури, които иска
да оцвети отделно.

8.2.4. Тематична карта по ползвател
За удобство на земеделците, в конфигурацията на визуализацията на БЗЗ от бутона
Маски е добавена тема Производител, даваща възможност за различно оцветяване на до
34 ползвателя.
С помощта на тематичните карти може да се следи за кои БЗЗ още не са попълнени
данните за паспорт на БЗЗ.

8.3. Тематична карта на архивен БЗЗ
Архивните БЗЗ също могат да бъдат оцветени по различен начин, за да се отличават от
БЗЗ за текущата стопанска година.
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8.4. Индивидуално оцветяване
Въпреки че CadIS разполага с много различни възможности за оцветяване винаги
съществува критерий, който не е стандартен и за това може да се използва
индивидуалното оцветяване, което е достъпно през бутона Редактира БЗЗ от иконното
меню и през табличния браузър с функцията Конфигурация+.
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9. Печат на карти на БЗЗ
За удобство на потребителите, при работа с модул Земеползване са изработени
специални шаблони и функции за печат на карти, които улесняват и ускоряват работата с
отпечатването на картните материали.

9.1. Зареждане на растерна основа
При изготвянето на хартиени карти е добре да се вижда максимално много информация и
в същото време тя трябва да е лесно различима. За това препоръчваме в картите да
присъства като фон и растерно изображение. Подходящ фон е например топографска
карта или сателитна снимка.
Зареждането на растерни изображения може да стане по два начина в менюто Основа:
1. Зареждане карта – дава възможност за избор на един или няколко BGR файла,
или при използването на бутона Всички, се зареждат наличните в папката карти.
2. Зареждане на необходимите карти – CadIS автоматично зарежда от посочената
папка картите, покриващи изцяло заредените векторни данни.
За временно скриване/показване на картната основа се ползва бутона Основа +/ - от
лентата с инструменти +/ - . За постоянно изключване на растерните изображения трябва
да се стартира функцията Основа / Премахване всички.
Трябва да се има предвид, че растерните файлове не се съдържат в базата данни, а се
записват само връзките към тях. За това, ако растера се премести то вече може да не се
вижда. Ако се използват изображенията в мрежова среда от друг компютър то при загуба
на връзката към него ще доведе до по-бавна работа на CadIS, защото постоянно ще се
търси връзка към другата машина.

9.2. Конфигурация на принтера
Преди да се разпечата карта на БЗЗ е необходимо само да се избере драйвера на
принтера и ако е нужно да се конфигурират резолюциите на печат, цветовете и другите
опции, предоставени от производителя на принтера.
Конфигурирането принтера се стартира от менюто Настройка / Принтер. Ако няма избран
драйвер, първо се избира такъв, например CadIS принтер.

С избор на бутона Настройка се появява прозорец, където могат да се настройват
Размер на хартията, Ориентация, Цвят, Резолюция и дали да се стартира Преглед в
редактор. Пълните настройки за печат са описани по-долу в точката за стандартен печат,
но за разпечатването на карта на БЗЗ това е достатъчно.
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9.3. Задаване на точност на площите
Точността на площите, които се изобразяват в графиката на
БЗЗ и при разпечатването на спецификацията, може да бъде
променяна и това се прави от панела ИЗП (Идентификация на
земеделските парцели), меню Операции / Настройки. Въвежда
се броят на цифрите след десетичната точка за площта на БЗЗ
в декари. Тази настройва важи също така за физическите
блокове (ФБ), допустимата за подпомагане площ (ДПП) и
постоянно затревената площ (ПЗП).

9.4. Конфигурация на картата / спецификация
За работа на терен е удобно да се използват разпечатани на
хартия карти на БЗЗ. В CadIS е реализирана възможност за
лесно и гъвкаво оформяне на качествени печатни карти. Тя е
достъпна от бутона Карта в панела Земеползване. При
стартирането на функцията системата изисква посочването на
прозорец за печат или алтернативно да се изберат кои БЗЗ да
формират този прозорец. След това се въвеждат опциите в два
подпрозореца Карта и Настройка.
В подпрозореца Карта могат да се настроят параметрите за
конкретната карта. Трябва да се обърне внимание на полето
Мащаб, който автоматично се изчислява, за да се събере
посочения прозорец върху запазения прозорец на хартията.
Ако мащаба се намали е възможно на разпечатаната карта да
се виждат всички БЗЗ. Използва се предимно за да се задава
еднакъв мащаб на всички карти, с които потребителят е
свикнал.
Подпрозорецът Настройка съдържа общи параметри на всички карти и се предполага, че
ще се настройва веднъж за много карти. Трябва да се обърне внимание на формата на
хартията - А0 до А4 и дали да се разпечатва и съпътстваща спецификация.
В стойностите на полетата може да се добави и форматиране със специалната поредица
$буква. Когато буквата е главна, се включва съответната опция на форматирането на
шрифта, а малката буква го изключва. Възможните опции са: I – за наклонен, B – за
потъмнен, U – за подчертан, S – за задраскан и N за нормален.
При натискане на бутона Изход, ако е включена спецификацията, се разпечатва
спецификацията в избрания текстов редактор, според настройките в Настройка / Текстов
редактор. CadIS влиза в режим за разглеждане на карта с възможност за допълнително
настройване на маските или разместване на някои елементи. С натискане на бутона
Печат от иконното меню Файлове, картата се разпечатва на настроения принтер. За да се
излезе от този режим се ползва бутона Карта на БЗЗ в долния ляв ъгъл на екрана.

9.5. Стандартен печат
За разпечатване на карти се ползват принтери, които имат драйвери за Windows. За да се
печата в PDF се ползват драйвери за принтери, които вместо да печатат, правят PDF
файлове. Препоръчваме да се използва PDF995 и специално разработения от нас CadIS
принтер, който може да печата във формат PDF, PNG и BMP.
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9.5.1. Настройка
Настройката за печат включва избор на принтер и разположение на чертежа на хартията
и се стартира от менюто Файлове / Принтер, като се излиза с бутона Запис. За цветовете
на обектите се използват настройките в маските. След като имаме избран принтер,
печатът се осъществява с Файлове / Печат като се минава през следните стъпки:
1. Въвежда се прозорец, който да се разпечата – посочват се последователно 2
точки за диагонала на прозореца. За потвърждение на предишния прозорец се
ползва десния бутон на мишката.
2. Следва групов графичен избор на обекти за печат, с десен бутон на мишката се
потвърждава да печатат всички изобразени обекти.
3. Задават се настройките на печата, като се препоръчва да се запазят: Оптимизиран
PCL (изключено), Прозорец на чертежа да е отметнато, Отсичане (изключено). С
бутона Настройка се настройва драйвера, където се задава формата на хартията,
ориентацията, резолюцията и други настройки на производителя на драйвера.
4. Зададения формат на хартията от драйвера се изобразява като хлътнал сив
правоъгълник, а чертежът изглежда като бял правоъгълник. С преместването на
белия правоъгълник се посочва мястото на чертежа върху листа. Прецизното
позициониране върху листа може да се направи и с попълването на разстоянията
в клетките Горе и Ляво. Мащабът на чертежа се променя в клетката Мащаб X.
Мащаб Y е забранен защото и двата мащаба са еднакви. Отметката Ротация дава
възможност да се смени ориентацията на чертежа спрямо хартията – на портрет
да се разпечата чертеж пейзаж. Ако чертежът не се събира на хартията (т.е. опира
долния десен край на хартията) трябва да се смени формата с по-голям или да се
увеличи мащаба, в противен случай чертежът се изрязва от принтера.
5. Трябва да се имат предвид и настройките на самия драйвер: някои принтери
поддържат мащабиране за запълване на листа, което реално променя мащаба;
има и принтери, които не са кирилизирани и трябва да се изключат вътрешните му
шрифтове.
6. Направените настройки се потвърждават с ОК и се стартира печата. При печат на
хартия препоръчваме да се излезе с бутона Запис, за да се разгледа чертежа и
ако е необходимо да се променят някои настройки. Друг вариант е да се печата
първо във файл като pdf или png за проверка на резултата и после да се печата на
хартия.

9.5.2. Преглед
След като са направени настройките може да се разгледа чертежа как ще изглежда на
принтер. Това се прави със стартирането на функцията от менюто Файлове > Преглед.
Чертежът се разглежда с премествания на мишката и колелцето. Обектите се виждат и са
оцветени както е посочено в маските Цвят на принтера.
С бутона ESC или с натискане на бутона долу вляво Изход от Режим Преглед се излиза
от този режим.

9.5.3. Печат
С така направените настройки и след като чертежът е разгледан и одобрен, с иконата,
изобразяваща принтер, се извършва директното разпечатване. За няколко копия се
натиска няколко пъти.
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9.5.4. Упражнение
Упражнение 1
Да се направи настройка на принтера за един имот в мащаб 1000 и 5000 и да се
разгледа.
Упражнение 2
Да се направи настройка на принтера за един масив в мащаб 5000 и да се разгледа.
Упражнение 3
Да се разпечата тематична карта по съкратен НТП на част от землището в центъра на
лист А3.
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10. Справки и баланси
10.1. Дневници за отчетност
Дневниците за отчетност са мощен инструмент в ръцете на мениджмънта, даващ
подробна и точна информация за извършваните дейности върху блоковете земеделска
земя през различните стопански години. Те представляват богати отчети, които могат да
бъдат настройвани така, че да дават нужната информация на земеделските стопани с
максимална точност и изчерпателност. За целта, разбира се, че нужно през годините тази
информация да е била попълвана стриктно и навременно.

10.1.1.

Дневник за отчетност на един избран БЗЗ

Дневник за отчетност на един БЗЗ се вади от панела Земеползване, бутон Паспорт на
БЗЗ и след това се посочва интересуващия ни БЗЗ по графика. На екрана излиза
формата с информация за БЗЗ и от нея се натиска бутона „Дневник”. След това се
показва формата за настройка на отчета, от която се избира какво точно искаме да видим
в него.

10.1.2.

Дневник за отчетност на няколко БЗЗ

CadIS позволява да се извадят дневници за отчетност и за няколко БЗЗ. Това става като
от панела Земеползване се изберат бутон Паспорт на БЗЗ. Можем да изберем „Всички”,
при което ни се показват паспортите на всички БЗЗ в табличния браузър. Оттам можем да
поставяме условия, за да филтрираме този избор или да селектираме желаните редове
от таблицата. С десен бутон на мишката получавам контекстното меню, от което
избираме Дневник и отново стигаме до формата за настройка на отчета. При избор на
бутон ОК ни се отпечатва дневник на всички избрани БЗЗ според така посочените
настройки.

10.1.3.

Настройка на дневника за отчетност на БЗЗ

Преди отпечатването на дневник за отчетност на БЗЗ CadIS предлага формата за
настройка на дневника, чрез която могат да се филтрират кои данни да фигурират в него.
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За мероприятията това включва:
•

Кои типове мероприятия да са включени в дневника?

•

Да се включат ли в него планираните и извършените мероприятия?

•

Да фигурират ли данни за добива и финансови данни?

За обследванията настройката включва следните параметри:
•

Обследвания на база на какви основания да бъдат включени в дневника?

•

Обследвания с какви оценки да бъдат включени в дневника?

•

Да се включат ли в дневника планираните и извършените обследвания?

•

Да фигурират ли в него финансовите данни?

•

Да фигурират ли данни за проверяващия, за лабораторните изследвания и за
метеорологичните измервания?

В допълнение към това, потребителят може да укаже дали мероприятията и
обследванията да излизат в общ списък или в два отделни списъка, и дали начина на
подреждане на списъка по дати да бъде от по-ранни към по-късни или обратно.
Ако е включена отметката за компактен вариант, в отчета се пропускат някои
подробности като допълнителните вещества при торенето, работния разтвор при
третирането, пълното описание на обследването и други специфични описания. В
подробния вариант на отчета са включени всички данни.
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Отчетът може да бъде издаден за определен период – от дата до дата, като ако не е
въведена началната дата, отчетът се издава от началото на стопанската обработка, а ако
не е зададена крайната дата, отчетът се издава до края на стопанската обработка.

10.2. Специализирани дневници за растителна защита
По изискване на Агенция Растителна защита, земеделските стопани трябва да изготвят
дневник на мероприятията по третиране на земята с химически препарати. В CadIS е
заложена тази справка и подобно на описаните по-горе стъпки, от паспорта на БЗЗ се
натиска бутона „Дн-к РЗ” или ако сме избрали няколко паспорта на БЗЗ в табличния
браузър, от менюто на десния бутон избираме отново „Дневник РЗ”. Форматът на
справката е съобразен с изискванията на Агенция Растителна защита и е одобрен от тях.
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