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Изготвянето на доброволните споразумения за ползване по чл. 37в и 37ж от
ЗСПЗЗ е процес, при който земеделците се споразумяват за точно и
справедливо разпределение на обработваните от тях площи, така че тяхната
обработка да бъде максимално ефективна. За успешното провеждане на този
процес е от изключителна важност да се съберат и използват максимално
точни данни за обработваемата земя. При невъзможност за постигане на
доброволно споразумение се извършва служебно разпределение, което може
да се окаже неефективно или в ущърб на някои участници, затова
препоръчваме към процеса на изготвянето на доброволните споразумения да
се подходи разумно и отговорно.
С помощта на CadIS могат да се изготвят материали, които обективно отразяват
състоянието по отношение на правата за ползване на земята в землището и да
бъдат ползвани като основа за водене на преговори между земеделците за
изготвяне на доброволни споразумения, както и да подпомогнат назначените
комисии по споразуменията за ползване да изготвят служебни разпределения.
За улеснение на потребителите, 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 за имотите.
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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 Правно основание 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”.
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Първа стъпка: Определяне вида на земята, за който се
отнася споразумението
За всеки вид земеделска земя –
орна, постоянно затревена или
трайни насаждения се сключват
отделни споразумения, за да се
гарантира, че всеки участник ще
получи равностойна площ на тази,
която предоставя за размяна. Това
се прави от панела Правно
основание, меню Декларации ->
Настройка.
Задължително се въвеждат вида на земите, които ще се разпределят, тоест
начина на трайно ползване (НТП) – Обработваеми земи; Пасища, мери и
ливади; Лозови насаждения; Овощни насаждения или Други трайни
насаждения, вида на споразумението - Доброволно или Служебно и годината
на кампанията за регистрация за подпомагане в ИСАК. Това е следващата
стопанска година, започваща на 1-ви октомври.
За стопанската 2023 година (01.10.2022-30.09.2023) за начин на трайно
предназначение на териториите (Вид територия) и за начин на трайно
ползване (НТП) на поземлените имоти ще се използват кодовете и
описанията по ЗКИР (Закон за Кадастъра и Имотния Регистър), които са
подробно описани в Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри , изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 август 2021г. Новата
номенклатура за НТП на имотите е налична в CadIS в помощен прозорец
Номенклатури > НТП, където са налични кодовете, съкратеното и пълното
описание за начините на трайно ползване на поземлените имоти. Например
код 2500 Нива от новата номенклатура съответства на кодове 1100, 1111, 1152,
2211 от старата номенклатурата по КВС, която също е налична в CadIS в
помощен прозорец Номенклатури > НТП (ZEM).

4

– софтуер за земеделие
Полето Местност е предвидено за случаи като например София, Варна, Бургас,
които в момента обхващат голяма площ и много населени места, някои от
които на десетки километри едно от друго, където не може да се направи едно
споразумение за цялото настоящо ЕКАТТЕ. В такъв случай споразумението /
разпределението е логично да се изготвя за масиви в съседни землища, като
например Кремиковци, Сеславци и други. Възможно е да се изготви
споразумение за няколко съседни землища, ако това е икономически
обосновано за земеделците. В такъв случай се препоръчва в полето Местност
да се запише името на населеното място и старото му ЕКАТТЕ, например
Кремиковци 99138 и Сеславци 99139.
В Настройката на споразуменията съществува възможност нефункциониращите
полски пътища и канали да се включат към белите петна при изчисляването на
проекти за доброволни споразумения и служебни разпределения за ползване
по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ) или по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, както и да не се включват към
белите петна. За да могат да се включват към белите петна,
нефункциониращите полски пътища и канали трябва да са с правилното НТП –
например полски път и напоителен канал, а не Път II клас или плавателен канал
и да имат само един собственик. Освен това пътищата трябва да са с правилен
Вид собственост - общинска частна, публична или стопанисвани от общината и
да са с вид Субект – Общината!
ВАЖНО! В ДВ, бр. 13 от 2021 г. са обнародвани нови алинеи в чл.37в от ЗСПЗЗ
(18, 19, 20 и 21), касаещи имотите полски пътища, които да осигуряват достъп
до съответните поземлени имоти за извършване на дейностите по Закона за
горите и Закона за лова и опазване на дивеча през следващата стопанска
година. Тези полски пътища не се включват в искането до общинския съвет и в
заповедта по ал. 16. За тях ще бъдат генерирани служебни декларации на
комисията с желание Обработка в реални граници, като по този начин те ще
бъдат извадени от площите, които участват в споразумението.
Налична е възможност да се включат към белите петна и имотите от
остатъчните Общински Поземлен Фонд (ОПФ) и Държавен Поземлен Фонд
(ДПФ), които да се ползват по чл.37в, ал.3, т.2 или по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ,
както и да не се включват към белите петна. Тези имоти трябва да имат само
един собственик, да са със съответните НТП – обработваема земя за
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споразумение за Обработваеми земи, трайно насаждение за споразумение за
Трайни насаждения и съответно другите видове споразумения. Трябва да са и с
коректен Вид собственост - общинска частна, публична или стопанисвани от
общината за ОПФ и държавна частна или публична за ДПФ и вид Субект Общината за ОПФ и Държавата за ДПФ!
На примера е избрано нефункциониращите полски пътища и канали да се
включат към белите петна по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, както и общинските и
държавните имоти да се включат към белите петна по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.
При така направена настройка, общинските пътища и канали, както и остатъчен
ОПФ и ДПФ остават в масивите за ползване, но за тях правно основание се
придобива след сключване на договор или издаване на заповед и
регистрацията на това обстоятелство във Ferma Win.
Налична е настройка дали в квотата да се включат белите петна, пътища и
канали и/или ОПФ/ДПФ, която се отразява на общото получено правно
основание в балансите по ползватели и холдинги. Тази опция не е налична във
версията на CadIS за ОСЗ!
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Тази настройка се прави за конкретното землище според постигнатите
договореност и остават така до края на работата по споразумението /
разпределението. При изчисляването на ползвани части на имотите
остатъчните ОПФ и ДПФ и неизползваните пътища и канали се изключват от
масивите само ако са отметнати, че няма да участват.
Възможен е избор на активни групи масиви, които да бъдат включвани в
изчисленията за споразумението. Създаването на нови групи и редактирането
им е реализирано с функцията Редакция, налична при натискане на десен
бутон на мишката в табличния браузър за обект Масив (ПО). По същия начин се
настанява или премахва Ползвател и се редактират характеристиките Вид
споразумение, Забележка, НТП, Година и ЕКАТТЕ.
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В Настройката на споразумението е налична отметка за изключване на
деклараторите, които нямат декларирани имоти във включените групи на
масивите за ползване.
В балансите е добавена информация за включените групи от масиви за
ползване, а при експортите и печата на споразумение и заявленията CadIS
издава предупреждение, ако не са включени всички групи МПО.
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Втора стъпка: зареждане на ZIP файл с Имоти, Договори и
Декларации/Заявления
За споразумения за стопанската 2023 година (01.10.2022-30.09.2023) IDфайлът с данните за имоти, договори и декларации трябва да е генериран от
Ферма версия 1.2.73 или по-висока!
ВАЖНО: От стопанска година 2021 (01.10.2020-30.09.2021) данните за изготвяне
на споразумение и разпределение се предоставят само в специално генериран
от ОСЗ ZIP файл, съдържащ данни за имоти, договори, декларации и заявления!
Данните се четат чрез бутона Импорт
основание.

от иконното меню на модул Правно

Посочва се желания ID_XXXXX.ZIP файл и се избира тип на файла ZIP файл
(Имоти/Дог./Декл.).
ВАЖНО за ОСЗ!
Версията на модул Правно основание на CadIS за ОСЗ позволява импорт само
на два вида файлове - ZIP файл (Имоти/Дог./Декл.) с име ID_XXXXX.ZIP, където
XXXXX e EKATTE, съдържащ данни за изготвяне на споразумения /
разпределения и ZIP файл (Споразумение) с име SP_XXXXX.ZIP, където XXXXX e
EKATTE, съдържащ данни за споразумение (PO_XXXXX.SHP и SP_XXXXX.SHP със
съответните допълнителни файлове за SHP файл комплекта).
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И двата ZIP файла са защитени срещу неправомерна промяна на данните в тях и
след изготвяне на споразумение / разпределение се проверяват от ОСЗ с
функцията в меню Настаняване > Тест на споразумение (ОСЗ)!

Версията на модул Правно основание на CadIS, която не е за ползватели в ОСЗ,
а се ползва от частни фирми, други общински и държавни организации и
физически лица може да импортира пълния набор от файлове – CAD, ZEM, SHP,
ZIP (ИСАК), DBF, CSV, XLS, ZIP (Имоти/Дог./Декл.) и ZIP (Споразумение).
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1. Импорт на цифров модел (кадастрални данни)
За да се подготвят материалите по споразуменията е задължително да са
налични актуални и коректни кадастрални данни за землището, които
съдържат графична информация за поземлените имоти, както и данни за
собствениците и собствеността.
Според Наредба 49, член 45а, източник на тези цифрови данни е пакет SHP
файл от ОСЗ, който се съдържа в ID_XXXXX.ZIP, импортиран като тип ZIP файл
(Имоти/Дог./Декл.). За стопанската 2021 това е единственият източник на
кадастрални данни при изготвяне на споразумения и разпределения, защото
по този начин се използват актуални цифрови данни от достоверен източник!
Данните се предоставят по землища. За всяко землище се предоставя
графичен файл в SHP формат с три технологично свързани с него файла и един
DBF файл съдържащ данни за всички регистрирани към момента на
изготвянето правни основания за ползване на имоти.
Имената на предоставяните файлове са от вид XXYZZZZZ.RRR, където XX е
стопанската година (за 2021 г. XX е 21), която е текуща към момента на
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предоставяне на файлове. Y е буква ”G”(графика) за SHP файла и свързаните с
него файлове и буква ”P”(правни) за DBF файла с правни основания. ZZZZZ е
ЕКАТТЕ на землището, за което са файловете. RRR е разширение на имената на
файловете и може да е SHP, DBF, SHX, CPG и PRJ. Примерно при предоставяне
на файлове за стопанската 2021 г. за землище с ЕКАТТЕ 19271, файловете ще
бъдат с имена 21G19271.SHP, 21G19271.DBF, 21G19271.SHX, 21G19271.CPG и
21G19271.PRJ за shape комплекта и 21P19271.DBF и 21P19271.CPG за правните
основания.
Данните трябва да са експортирани от ФЕРМА под Windows. CadIS автоматично
разпознава структурата на SHP файла и генерира съобщения, на което да се
отговори с „Да“, след което данните влизат в системата.
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2. Импорт на договори
Освен ZIP файла за CadIS за ОСЗ, пълната версия на програмата може да
импортира договорите (DBF файл от ОСЗ) чрез бутона Импорт от иконното
меню на панела Правно основание.
Системата съпоставя данните от вписаните договори в ОСЗ с посочените в
декларациите данни за тях. Информацията за договорите се използва и за
изключване от споразумението на недекларирани имоти с вписани договори.
Името на файла с договорите изглежда по следния начин: „DO_ХХХХХ.DBF“,
където ХХХХХ е ЕКАТТЕ на землището. Например: DO_23431.DBF, както и
допълнителен файл DO_23431.CPG.
3. Импорт на декларации
От стопанската 2019 година са направени важни промени, касаещи личните
данни на физическите лица. Това се налага поради влизането в сила от
25.05.2018 г. на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)
2016/679).
При подаване на декларациите по член 69 и заявленията по член 70 в ОСЗ
заявителите трябва да подпишат декларация за съгласие за обработка на
личните им данни за целите на изготвяне на споразумение. При отказ на такова
съгласие от даден декларатор, след импорт CadIS класифицира всичките му
декларации и/или заявления с фатална грешка „Липсващи лични данни“ и
посочените в тях имоти не могат да участват в споразумението за ползване.
ЕГН и имената на физическите лица, не дали съгласие за обработване на лични
данни ще бъдат кодирани като вместо реалното им ЕГН ще се генерира 13
символен код с участието на техните инициали, за да не могат да бъдат
идентифицирани. Като следствие от това, в баланса и регистъра на белите
петна по собственици няма да има достатъчно информация за тях в CadIS.
Поради тази причина, Регистър на белите петна по собственици трябва да се
изготвя от ОСЗ.
Освен ZIP файла за CadIS за ОСЗ, пълната версия на програмата може да
импортира декларациите (DBF файл от ОСЗ) чрез бутона Импорт от иконното
меню на панела Правно основание.
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Името на файла с декларациите изглежда по следния начин: „ZD_ХХХХХ.DBF“,
където ХХХХХ е ЕКАТТЕ на землището. Например: ZD_23431.DBF, както и
допълнителен файл ZD_23431.CPG.
При импортирането на данните от декларациите, в системата автоматично се
добавят и деклараторите като субекти. Те могат да се видят в панела Правно
основание, таблица Субект, а самите декларации се класифицират в следните
категории:
 За разпределяне
 Не участва в разпределянето
 Бяло петно за разпределяне
 Грешна декларация
 За разпределяне (с грешки)
 Не участва в разпределянето (с грешки)
 Бяло петно за разпределяне (с грешки)
Класът на декларацията определя дали може да се ползва за конкретното
разпределение и как границите на имота се отразяват върху правата за
ползване на земята.
При импортирането на данните системата извършва автоматично определяне
на класа на декларацията и генерира справка в Excel за декларациите с
констатираните грешки. Те се делят на два вида – фатални и възможни.
Имоти с грешки не се допускат за участие в споразумение, затова основна
задача на земеделците на този етап е да се отстранят колкото може повече
грешки, които системата е констатирала.
Фатални са тези грешки, които не подлежат на корекция в CadIS. Те трябва да
бъдат коригирани от декларатора/заявителя в ОСЗ. Такива са: липсващ имот,
липсващ ползвател, наддекларирана площ, несъвместими желания за имота и
други. Справката за фаталните грешки може да бъде извикана и от панел
Правно основание, бутон Декларация, и от формата за избор се избира
„Декларации с фатални грешки“.
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За повече информация относно вида на грешките може да се разгледа
колоната „Грешки“, която съдържа обяснение на идентифицираната грешка.

Всяка декларация може подробно да се разгледа с избор с левия бутон на
мишката в сивото поле с номер на съответния ред. Например за имот номер
32.9 има 2 декларации с грешка „Несъвместими желания за имота (!)“.
Можем да видим подробна информация за тези грешки и от панел Правно
основание, бутон Имот за разпределяне, като от формата за избор се избира „С
фатални грешки“.
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В конкретния случай се вижда, че за този имот има подадени две заявления по
член 70 с несъвместими желания за имота – „За участие в споразумение“ и
„Обработка в реални граници“, което е недопустимо и този имот ще бъде
изключен от споразумението, освен ако заявителите не коригират желанията
си.
Възможните грешки са такива, които след внимателно разглеждане могат да
бъдат коригирани от потребителя и съответно имотите, за които се отнасят, да
бъдат включени в споразумение. Те се дължат основно на две причини:
 липсващи или несъответстващи характеристики на договорите
16

– софтуер за земеделие
 несъответстващ начин на трайно ползване (НТП) или вид собственост (ВС)
за имота
Общото състояние на декларациите може да се види от справката Декларирани
площи по ползватели от панел Правно основание, меню Декларации).

Този анализ трябва да бъде предоставен на заявителите, за да могат видят
какво и колко са декларирали и дали трябва да коригират подадените
документи. Справката излиза автоматично като таблица в Excel като на всеки
ред е съответният ползвател и съдържа следните колони в няколко групи:
1. Декларирани имоти:
- Площ и брой декларирани имоти съответно по чл. 69 и чл. 70
- Брой с некоректни договори
- Общ брой с некоректен НТП/ВС
2. Класификация на декларираните площи:
- За разпределение
- Лична обработка
- Отдадени
- Бели петна
- Некоректни (с фатални и възможни грешки)
3. Площ на недекларираните имоти:
- Собствени
- Арендувани/Наети
Тук особено внимание трябва да се обърне на следните колони:
 Брой с некоректни договори – показва декларациите с некоректни данни
в договорите (възможни грешки)
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 Общ брой с некоректен НТП/ВС – показва общия брой имоти с
некоректно декларирани НТП или вид собственост (възможни грешки)
 Класификация на декларираните площи / Некоректни (фатални и
възможни грешки)
 Площ на недекларираните имоти / Собствени – ако е по-голяма от нула,
показва, че има недекларирани собствени имоти (които по подразбиране
са бели петна)
 Площ на недекларираните имоти / Арендовани / Наети – ако е по-голяма
от нула, показва, че има недекларирани наети имоти, които няма да
бъдат включени за разпределение (възможни пропуски)
Тези данни от декларациите трябва да бъдат изследвани и ако е нужно,
участниците в споразумението, да подадат коригиращи декларации, за да
могат съответните имоти да бъдат включени в разпределението.
Справка за недекларираните собствени или наети имоти може да се получи от
Панел Правно основание, бутон Имот за разпределение и от формата за избор
се избират съответно Недекларирани имоти притежавани от ползвател или
Недекларирани имоти с вписани договори на ползвател. Полученият резултат
от табличния браузър може да се разпечати в Excel и да се даде на ползвателя
за разглеждане и корекция.
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Справка за декларации с несъответствия в договорите може да се получи от
Панел Правно основание, бутон Декларация и от формата за избор се избира
някоя от следните справки:











Декларации с несъответстващ НТП
Декларации с несъответстващ вид собственост
Декларации с непопълнени данни за договор
Деклариран договор извън стопанската година
Декларации с ненамерен договор
Декларации с разминаване в нач. дата на договора
Декларации с надхвърляща договорената площ
Декларации с излишни данни за договор
Декларации с маломерна площ
Декларации с недодекларирана площ

Полученият списък от проблемни декларации трябва да бъде разгледан
внимателно и при решение на комисията, имотите, за които са
идентифицирани тези грешки, могат да бъдат допуснати за участие в
разпределението. Това се прави като се селектират одобрените имоти и от
контекстното меню се избере функцията Одобряване грешки в договорите.
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След това операторът трябва да вземе решение дали да одобри само
договорите, неподлежащи на вписване или всички договори.

След извършване на операцията системата дава резултат с броя на
декларациите с одобрени грешки и с непроменени грешки.
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Имотите с некоректно декларирани НТП или вид собственост (ВС) Могат да
бъдат разгледани от Панел Правно основание, бутон Имот за разпределяне,
избор Всички.
При решение да бъдат одобрени, това се прави като се селектират съответните
имоти и от контекстното меню се избере функцията Одобряване НТП/ВС.

След извършване на операцията системата дава резултат с броя на имотите за
разпределение с променено и с непроменено решение.

След всяка операция на одобряване на грешки в декларациите и имотите,
операторът трябва да генерира отново справката за Декларирани площи по
ползватели, като целта е всички възможни грешки да се отстранят, по
възможност дори и фаталните такива след коригиране на декларациите и
заявленията от ползвателите в ОСЗ.
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CadIS позволява след решение на комисията по споразумение да се създаде
служебна декларация. Това се прави от Панел Правно основание, бутон
Декларация, избор на Нов запис.

Появява се прозорец за избор на режим за търсене на паспорт на имот. В
настоящия пример е избран режим на търсене по вътрешна точка.
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След посочване на вътрешна точка за имота, за който комисията ще изготвя
служебна декларация, се появява и самата форма за създаване на нова
декларация.

В нея за вид на декларацията се избира Решение на комисията по
споразумение, а за желание за имота се избира в зависимост от случая едно от
следните:
- Обработка в реални граници
- За разпределение като бяло петно
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Ако за съответния имот вече има подадена декларация се появява съобщение
за грешка:

4. Изготвяне на справки и баланси
В CadIS могат да се филтрират декларациите по различни критерии и по този
начин да улесни максимално оператора за изготвяне на справки и баланси.

С помощта на данните от цифровия модел и от декларациите могат да се
направят справки за декларирани и липсващи имоти, за декларации,
нахвърлящи площта на имота, за декларирани, но не вписани договори за
аренда и много други. Така изготвените справки и баланси могат да бъдат
използвани от комисията за изискване на допълнителни документи от
деклараторите или за корекция на технически грешки.
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CadIS притежава и възможност за изготвяне на цветна карта на декларираните
имоти по ползватели, която се стартира от иконното меню на модул Правно
основание.

25

– софтуер за земеделие

26

– софтуер за земеделие
Трета стъпка: Очертаване на обработваемата земя
Третата стъпка е да се обособят масивите за ползване, представляващи площи
с еднакви основни характеристики. В нормативната уредба са описани какви
данни и регистри могат да се използват за създаването на масивите, но не е
описан детайлен алгоритъм за очертаването им. CadIS решава този проблем,
като предоставя два подхода за съставянето им.
ВАЖНО за ОСЗ!
Тъй като версията на модул Правно основание на CadIS за ОСЗ позволява
импорт само на два вида ZIP файлове, импорт на ДПП (допустими за
подпомагане площи) и ФБ (физически блокове) е възможен през модул ИЗП >
Импорт. Това са данните, които трябва да се ползват за генериране на
масивите. Няма възможност за импорт на SHP файл от регистрация в ИСАК или
масиви от миналогодишни споразумения / разпределения!

Посочва се съответния файл - на примера ДПП за област Велико Търново.
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Системата автоматично разпознава типа на файла, потвърждава се с натискане
на бутона ОК и ДПП се зареждат в CadIS.

1. Очертаване на масивите
Първият подход, който се смята за най-коректен, е земеделците сами да
очертаят площите, които искат да обработват. Идеята тук е, че щом един
земеделски производител желае да получи този блок и е готов да размени
собствените си годни за обработка имоти срещу имоти на други участници в
този блок, то тази земя е обработваема.
Важно е масивите да бъдат точно очертани. Това може да се получи чрез
измерване с GPS устройства или да се очертаят ръчно като се гледат ортофотоили сателитни снимки на земята. Важно е да са налични масивите на всички
ползватели, които искат да участват в споразумението. Могат да се използват и
цифрови данни за декларираните в ИСАК парцели, получени от ДФЗ
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( https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727 ) чрез импортиране с тип на файла ZIP файл
(ИСАК).
Тъй като импортираните по-рано декларации и заявления не съдържат данни
за УРН, а от друга страна файловете от ДФЗ с графични данни не съдържат
ЕГН/Булстат, в този случай е много важно предварително да се редактират
субектите, като се добави съответното УРН за всеки субект, за да могат
субектите от графичните данни да паснат на субектите от декларациите и
заявленията и да не се получава дублиране на субекти!
Това се прави чрез редакция на Субект в модул Правно основание.

Избира се съответния режим на търсене, например по ЕГН/БУЛСТАТ или име.
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След това се избира подпрозорец Редакция и за избрания субект се въвежда
съответния УРН.

Задължителна стъпка за гарантиране на точни данни е да се изчистят
препокриванията на масивите. Функцията се стартира от панел Правно
основание, меню Масиви->Тест на Масиви (ПО).
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След изпълнението й всички препокривания (грешки) се визуализират с дебел
червен контур. На тази стъпка се извършва първото договаряне между
ползвателите, за да се изчистят всички презастъпвания.
2. Използване на физически блокове (ФБ) или Допустимата за
подпомагане площ (ДПП)
Използването на физическите блокове от системата за идентификация на
земеделските парцели (СИЗП) е вторият подход за идентифициране на
обработваемата земя. Това 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 допустима за подпомагане
площ (ДПП), очертаващи годните за директни плащания площи. ДПП
представлява части от ФБ и покрива значително по-малка площ. Макар че ДПП
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
ДПП е тяхното моментно състояние. Целта на участниците е да получат правно
основание за реално ползваните блокове.
Импортирането на физическите блокове (ФБ) и допустимата за подпомагане
площ (ДПП) се стартира от бутона Импорт от иконното меню на панела
Правно основание 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.
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При импортирането би трябвало да няма грешки от пресичане или
препокриване на физическите блокове и допустима за подпомагане площ, тъй
като те са обработени от МЗХГ, но ако се импортират повече от веднъж може
да се получи презастъпване, поради което операторът трябва да внимава при
извършването на тази операция.
За да се определи кои физически блокове/допустима за подпомагане площ
представляват площите за разпределение, CadIS притежава функции както за
автоматичен избор, така и за ръчно добавяне и изключване.
Автоматичното добавяне зависи от начина на трайно ползване на ФБ. Това се
прави от панела Правно основание, меню Масиви->Автоматично добавяне на
ФБ/ДПП за разпределение.
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Ако потребителят има по-актуална информация за блоковете, може да включи
или изключи някои от тях от списъка ръчно. Това се прави отново от панела
Правно основание, меню Масиви. Избира се съответно Добавяне на ФБ/ ДПП за
разпределение или Премахване на ФБ/ ДПП от разпределение.
След като са определени кои ФБ/ ДПП са годни да участват в споразумението,
те трябва да се прехвърлят в масиви. Командата е в панел Правно основание,
меню Масиви->Автоматично създаване на Масиви (ПО) от ФБ/ ДПП.
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След това се задава настройка за минимална площ на МПО и минимална
средна дебелина на МПО. Ако не са изпълнени и двете условия, МПО няма да
бъде създадено.
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След това може да се стартира и функцията Ръчно създаване на Масив (ПО) от
ФБ/ ДПП, при което операторът поединично от определени ФБ/ ДПП да
създаде масиви. Накрая пак трябва да се стартира Тест на Масиви (ПО), за да
сме сигурни, че няма грешки в масивите.

На този етап вече имаме вариант на разпределение на обработваемите площи
и трябва да се изчисли отношението между декларираната и реално
обработваната земя за всеки един участник.
За целта първо трябва да се стартира функцията за изчисляване на ИмотиМасив, налична в панел Правно основание, меню Масиви->Изчисляване на
ползвани части от имоти. В резултат се получава таблица Имот-Масив, където
автоматично са класифицирани кои парчета земя участват в изчисленията.
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Преди изпълнение на функцията, CadIS предупреждава, че при грешки в
декларациите и масивите, резултатът няма да бъде коректен, тоест
декларациите и застъпванията на масивите трябва да са изчистени преди това.
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Следва настройка за минимална площ на част и минимална средна дебелина
на част. Части с площ под минималната не участват в изчисленията.

CadIS позволява изготвяне и на цветна
карта на имотите за разпределяне, която се
стартира от иконното меню на модул
Правно основание. Тази тематична карта е
добре да се генерира след изчисляване на
ползваните части от имотите, за да има
точна информация за фактическото
състояние на имотите за разпределяне.
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Чрез начините на избор на Имот-Масив могат да се изготвят подробните
списъци на частите на имотите по различни критерии.
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За по-добро визуално представяне на участващите и неучастващите части на
имотите на деклараторите/ползвателите е възможно е да се изготви и
специална тематична карта. От иконното меню се избира бутона Маски и там
се селектира Правно основание > Имот-Масив (ПО) > Конфигурация.
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От следващия прозорец се избира бутона долу вдясно Тема и след това се
избира Декларирани-неучастващи например, ако искаме да разгледаме тези
части от имоти, които са неучастващи. Аналогично при желание да се изобразят
участващите, избираме Декларирани-участващи.

След това се избира бутона Преизчисли, при което се появява прозорец за
избор на производител. В зависимост от това, дали искаме да добавим само
един ползвател (или няколко, но един по един) или няколко наведнъж,
натискаме съответно бутона Добавя или бутона Група. В дадения пример сме
избрали да се видят неучастващите части от имоти само на един ползвател.
След като сме избрали желаните ползватели, потвърждаваме избора с ОК.
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Системата ни връща в прозореца Конфигурация на Имот-Масив, където можем
да променим параметрите на темата според нашето желание. В конкретния
случай е избрано неучастващите части от имотите на Фонд АД да се изобразят с
жълт цвят на контура и жълто запълване с дясна щриховка. След завършване на
настройките потвърждаваме с ОК.
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В резултат на графичното поле се изобразява конфигурираната тема
Декларирани-неучастващи, където неучастващите части от имоти могат да се
разгледат внимателно и да се изяснят причините за това. В конкретния случай
това са парчетата с жълт контур и жълто запълване с дясна щриховка, които
попадат извън масивите за ползване, които са със син контур.
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Четвърта стъпка: Изваждане на неучастващите имоти и
преизчисляване на масивите за ползване
1. Изваждане на неучастващите имоти
За доброволно споразумение, от избраните масиви, автоматично или
ръчно, трябва да се изключат имотите, декларирани за ползване в реални
граници, недекларираните имоти с вписани активни договори за
стопанската година, както и имотите с фатални грешки в декларациите.
Автоматичното изключване се стартира от панел Правно основание,
меню Масиви -> Автоматично изваждане на неуч. имоти от масив за
ползване.
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Добавена е
възможност за
настройка на
недекларираните
имоти, върху които
действа функцията –
държавни имоти, общински имоти както и пътища и канали.
Ако някои от тези имоти е изключен от менюто Декларации -> Настройка,
то тук не е възможно да се изберат съответните имоти.

Ръчното изключване се прави от панел Правно основание, меню Масиви>Ръчно изваждане на неуч. имоти от масив за ползване. Командата
действа по същия начин, но за посочен масив.
След завършване на операцията системата показва съобщение за
получения резултат – брой променени, изтрити и новосъздадени масиви.

2. Преизчисляване на масивите
За служебно разпределение се стартират функциите автоматично и ръчно
преизчисляване на масивите за ползване, които ще създадат масиви
само с правно основание за ползване, тоест от масивите за ползване ще
бъдат изключени например полските пътища общинска публична
собственост.
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Системата предупреждава, че съществуващите масиви ще бъдат изтрити
и оператора трябва да потвърди или откаже операцията.
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След завършване на операцията, системата дава информация за броя на
новосъздадените масиви след преизчисляването.

Операцията Ръчно преизчисляване на масив за ползване може да
променя и автоматично и ръчно генерираните масиви.

3. Изготвяне на Баланс по ползватели
След изпълнението на тази функция се изготвя справка Баланс по
ползватели, който дава информация за общото разпределение на
площите по ползватели. Тази справка представлява баланс за наличната
обработваема земя в землището и трябва да се разгледа внимателно, за
да се съпостави общо декларираната от ползвателя площ с
обработваемата му декларирана площ.
Холдинг
В CadIS е възможно приобщаването на даден ползвател към холдинг, ако е
фирма, или към семейство, което обработва заедно земята си, ако е
гражданин. Добавен е Баланс по холдинги в менюто Настаняване на панела
Правно основание, който е подобен на Баланс по ползватели, но обединява
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декларираните и получените площи на субектите, представляващи на практика
едно семейство или една фирма/холдинг. За целта е необходимо да се
попълни с една и съща стойност полето Холдинг на всички субекти от едно
семейство/фирма/холдинг. Избира се Субект и се избира Всички или
Декларатори/заявители за споразумения.

В табличния браузър се добавя колона Холдинг.
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За добавяне на няколко ползвателя едновременно към даден холдинг,
желаните редове в табличния браузър се избират и върху колоната Холдинг с
десен бутон се избира командата Стойност.
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Ако сме сигурни, че искаме да зададем стойност на избраните редове и колона,
потвърждаваме с натискане на бутона ОК предупреждението за възможна
повреда на данните.

След това се въвежда желаното име на холдинг в полето за въвеждане на
данни в Статус линията под графичното поле на CadIS, на примера е въведена
„Компанията“ и потвърждаваме с Enter.

В табличния браузър веднага се вижда името на новия Холдинг за избраните
редове.
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Единичен ползвател може да се добави към холдинг като се избере и в
индивидуалната му форма в режим на Редакция в полето Холдинг се добави
името на холдинга.
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Пета стъпка: Настаняване
Настаняването се извършва от панел Правно основание, меню Настаняване >Настаняване на ползватели.

В това меню има няколко опции за използване на различни алгоритми при
настаняването:
- Масивът автоматично се предоставя на ползвателя с над 66% декларирана
площ в него;
- Масивът автоматично се предоставя на ползвателя, който изчерпва квотата си
с получаването на този масив;
- Масивът автоматично се предоставя на ползвателя с най-много декларирана
площ в него;
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- За свободен масив автоматично се избира ползвател, който има най-близка
остатъчна квота до площта на масива;
- Последователност от автоматичните настанявания;
- Само с най-много декларирани площи в МПО
Предоставените от CadIS автоматични възможности за настаняване предлагат
само отправна точка на проект за споразумение и участниците имат целият
набор от функции за нанасяне на промени.
Възможно е и ръчно предоставяне на масив за ползване на даден ползвател
чрез функция от иконното меню на панела Правно основание.

Отделяне на точна площ от МПО
Възможна е ръчна корекция на графиката на МПО, чрез отделяне на точна
площ, когато това се налага.
При нужда от отделяне на точна площ от даден масив е желателно
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. Съобразявайки се с характеристиките на масива
се начертава временна линия, която да го пресича и да се използва при
отделянето на точна площ.
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След това от иконното меню се избира командата Създаване на масив.

Системата показва в Статус линията съобщение
„Изберете начин на създаване“ и показва
алтернативно иконно меню, от което се избира
най-долната икона - Ръчно създаване на
полигон от покритие.
Отново се показва друго алтернативно иконно меню, от което
пак се избира най-долната икона – Част от контур.
След това трябва да се избере контур (масив) за отрязване чрез
посочване с левия бутон на мишката и да се избере режещ ръб
(предварително начертаната линия).
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След това се посочва вътрешна точка (избор на частта с точна площ, която да се
отдели). Избраната част се оцветява различно.

CadIS автоматично генерира прозорец „Отделяне на площ“, където се вижда
каква е текущата площ на избраната и остатъчна част на масива и поле, където
да се въведе желаната (целева площ), на примера 30 000 кв.м. В полето
Максимална отклонение от целевата площ се въвежда желаната точност, като в
зависимост от площта и формата на масива може да се избере различна
стойност, защото точност от 1 кв. м може да бъде невъзможна. На примера е
зададена стойност 10 кв. м, което значи, че целева площ от 29 990 до 30 010 кв.
м е приемлива.
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Натиска се бутона Ръчно, при което прозореца отделяне на площ се премества
долу в ляво на екрана, за да се освободи графичното поле, но в същото време
дава информация за избраната и остатъчната текущи площи. В Статус линията
се появява съобщение „Въведете отправна точка“ – накъде да се движи
режещия ръб. На примера целевата площ е по-малко от избраната, затова се
посочва точка под линията. Системата автоматично захваща режещия ръб и
ползвателя трябва да го движи с мишката така, че да се доближи до целевата
площ.

При достигане на избрана площ в рамките на допустимото максимално
отклонение (на примера 30 007.35 кв.м, което е желаната точност от 10 кв. м),
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.

След като участниците постигнат съгласие върху получените резултати от
настаняването, то се потвърждава формално от панел Правно основание, меню
Настаняване->Одобряване на текущото настаняване.
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Тематична карта Производител / Легенда
За удобство на земеделците, в конфигурацията на визуализацията на Масивите
(ПО) от бутона Маски е добавена тематична карта Ползвател, даваща
възможност за различно оцветяване на масивите на до 34 ползвателя.

Избира се бутона Тема и после от падащото меню Ползвател. Натиска се бутона
Преизчисли, след което се появява прозорец за избор на производители.
В зависимост от това, дали искаме да добавим само един ползвател (или
няколко, но един по един) или няколко наведнъж, натискаме съответно бутона
Добавя или бутона Група.
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След като сме избрали желаните ползватели, потвърждаваме избора с ОК.
След това настройваме масивите на кои ползватели да са видими и как да
изглеждат техните масиви и можем да добавим легенда с избор на бутона
Легенда долу в дясно.
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След натискане на бутона Легенда системата
изисква изчертаване на правоъгълник чрез
посочване на две точки, определящи
диагонала му. Този правоъгълник и
местоположението му се използват за
легендата на масивите на всички избрани
ползватели, като се подреждат вертикално
един под друг и ще изглеждат точно както са
конфигурирани масивите на ползвателите
(контур, запълване, ползвател).

Тази легенда е временна и може да се ползва например при печат на карта на
масивите в дадено землище.
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Шеста стъпка: Изготвяне на справки и баланси
От панела Правно основание, меню Настаняване могат да се изготвят следните
обобщени справки:
• Баланс на белите петна по ползватели - дава обобщена информация кой
ползвател колко декара бели петна използва
• Баланс на белите петна по собственици - дава обобщена информация
колко декара бели петна се ползват от имотите на всеки собственик
• Регистър на белите петна по ползватели - дава подробна информация за
ползваните бели петна по ползватели
• Регистър на белите петна по собственици - дава подробна информация за
ползваните бели петна по собственици
За регистрите на белите петна е добавена възможност за настройка дали
в резултата да влизат освен частните имоти и държавните и общинските
имоти както и пътищата и каналите.

Ако някои от тези опции са изключени в менюто Декларации->Настройка,
то те не могат да бъдат избирани при генериране на регистри за белите
петна.

• Регистър на имотите по ползватели
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• Справка за декларации в МПО

Справката показва за всеки масив кой декларатор колко площ (в дка и %)
е заявил, както и колко е общо декларираната му площ в землището и %
от нея в този масив. Тази информация помага да се прецени кой
ползвател има най-много декларирана площ в този масив и на кого да се
предостави съответния масив.
• Справка за декларатори по МПО
• Справка за ползватели по МПО – разбивка по ползватели на площ на
МПО за разпределяне, площ на белите петна в МПО и графична площ на
МПО
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След стартиране на функцията се появява прозорец за избор на Субект по
различни критерии като ЕГН/БУЛСТАТ, име, УРН и други.
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При натискане на бутона Отказ излиза съобщение дали желаем справка
за всички ползватели.

След потвърждение се генерира справка, която се отваря с Excel (или
съответния табличен редактор).
• Баланс по ползватели - дава информация за ползваната и декларирана
площ по ползватели както и квотите и превишението им
• Баланс по холдинги - дава информация за ползваната и декларирана
площ по холдинги както и квотите и превишението им
• Декларатори неползващи земя - дава информация за земеделците,
декларирали правно основание, но без МПО
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Колоните в Баланса по ползватели имат следното значение:
• Декларирана площ с желание за участие в споразумение на конкретния
ползвател:
- Общо – декларираната от него площ за участие в споразумение
- Негодна за разпределение – площта му, попадаща извън МПО
- Годна за разпределение – площта му, попадаща в МПО
• Квота за получаване на правно основание:
- Процент от общата площ – съотношението между декларираната
годна площ от ползвателя и сумата от общата годна декларирана
площ на всички ползватели
- Площ – произведението на квота процент на конкретния ползвател и
сумата на общото правно основание в МПО на всички ползватели,
включително и белите петна във всички МПО, както и ОПФ/ДПФ и/или
Пътища и канали, ако е избрана съответната настройка
- Площ на белите петна – произведението на квота процент на
ползвателя и сумата на всички бели петна във всички МПО
• Площ на полученото правно основание:
- Графична – сумата от графичната площ на МПО на конкретния
ползвател
- Общо – обща площ на правното основание, получено в МПО
- Декларирана – площ на имотите, декларирани за участие в
споразумение (без бели петна или обработка в реални граници)
- Бели петна – площ на белите петна в МПО на конкретния ползвател
- ОПФ/ДПФ – площ на имотите ОПФ/ДПФ в МПО на конкретния
ползвател
- Пътища/Канали – площ на имотите пътища и канали в МПО на
конкретния ползвател
Квотата и площта на правното основание зависят от конфигурацията в
Декларации > Настройка дали да се включват в масивите бели петна, които
са пътища и канали, както и ОПФ/ДПФ (както и по кой член от ЗСПЗЗ) и дали
66

– софтуер за земеделие
те и белите петна да се включат в изчислението на квотата за всеки
ползвател!
• Превишение площта на квотата – разликата между получената площ за
ползване и квота площ
• Площ за доплащане – разликата между площта на полученото правно
основание и декларираната годна площ
Ако стойностите в обобщения баланс не са приемливи за всички участници в
споразумението, операторът може да променя МПО, да преизчислява ИмотМасив и да изготвя новите справки докато се постигнат приемливи стойности в
обобщения баланс.
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Тест на споразумение
В меню Настаняване е налична и функция Тест на споразумение.

След стартиране на функцията се появява прозорец с възможност за настройка
на минимална площ и дебелина на МПО и на минимална площ и дебелина на
дупка в МПО, както и настройка кога точките да се считат за твърде близки и
дали да се преизчислят ползваните части от имотите.
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Ако няма грешки, се появява резултат
с броя на тестваните МПО и
съобщение „Няма открити грешки“,
както и въпрос дали да се проверят
масивите в Google Earth, за да се види
дали са правилно разположени
географски на територията на
землището.
При наличие на грешки, CadIS създава протокол, който се отваря с Excel (или
съответния табличен редактор), в който са описани стопанската година, НТП на
споразумението, ЕКАТТЕ на землището и списък с МПО ID, МПО номер и какви
грешки са открити за съответното МПО. Освен това отново има съобщение с
въпрос дали да се проверят блоковете в Google Earth.
Функцията Тест на споразумение проверява за следните грешки:
- Некоректен контур на МПО – некоректна графика на МПО
- МПО с повече от един външен контур – трябва да се разделят на
отделни МПО
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- Маломерен МПО – МПО с площ или дебелина по-малки от зададените
(имащи смисъл за земеделско ползване)
- Маломерна дупка в МПО – изключен полигон от МПО (дупка) с площ
или дебелина по-малки от зададените
- МПО с липсващ ЕКАТТЕ – трябва да се попълни ЕКАТТЕ на това МПО
- МПО с различен ЕКАТТЕ xxxxx – МПО с ЕКАТТЕ различно от повечето
блокове
- МПО с липсващ номер – трябва да се попълни номер на МПО
- МПО с повтарящ се номер – всеки МПО трябва да е с уникален номер
- МПО без настаняване – няма ползвател в съответното МПО
- МПО с ползвател без ЕГН/БУЛСТАТ – да се попълни ЕГН/БУЛСТАТ на
ползвателя
- МПО с ползвател без вид субект – да се попълни вид субект на
ползвателя
- МПО с ползвател без име – да се попълни името на ползвателя
- Грешка в КВС/КК за имот с ID xxx – пълно препокриване на имоти в
КВС/КК
- Пресичане с МПО с номер xxx и ID yyy – застъпване на 2 МПО, трябва
да се коригира границата на МПО
- Граници на МПО извън имотите на землището – МПО излиза извън
границите на имотите в землището и трябва да се коригира с
функцията Масиви -> Изрязване на МПО по имоти
- Сечение (ID: XXX, площ: Y.YYY дка) с имот <кадастрален
идентификатор>, който не трябва да участва – това са сечения между
МПО и имот, за който не може да се получи правно основание и е
желателно да се провери всеки конкретен случай. Границите им се
оцветяват с дебела 2 мм жълта линия (линеен обект, които може да се
конфигурира от Маски > Грешки > Несвързан сегмент > Компонент 0иПресичане на сграда с имот). Конкретно сечение се намира чрез
панела Правно основание > Имот - Масив > По ID.
- МПО с ползвател без лични данни – настанен е ползвател, за който не
са налични лични данни. Това е фатална грешка и трябва да бъде
отстранена, защото трябва да бъде ясно идентифициран
получаващият правото за ползване на масива по споразумение.
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Тест на споразумение (ОСЗ)
Функцията Тест на споразумение (ОСЗ) може да се ползва от всички
потребители на CadIS, но подписани файлове за ФЕРМА Windows се създават
само от CadIS за ОСЗ потребители! Функцията е налична и в Демо версията на
CadIS, достъпна за безплатно сваляне и ползване от всички потребители.
Стартира се CadIS с шаблон proBG_UTM35.adb и директно се избира функцията,
без да се зареждат никакви други данни!

Ако вече са заредени данни или координатната система не е WGS84 UTM зона
35N се показва съобщение за грешка.
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Функцията Тест на споразумение (ОСЗ) изисква да се посочат два ZIP файла –
този с данните с имоти, договори и декларации и този с готовото споразумение
/ разпределение.

Функцията Тест на споразумение (ОСЗ) печата в Табличния редактор на
системата, например Excel, (включително и в Демо версията) протокола от
класификацията на декларациите със служебно одобрени грешки в НТП/ВС на
имотите.
Системата ги проверява и споразумението и генерира протокол, който се
отваря от Excel. На примера по-долу е показан протокол без грешки.
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Ако няма грешки, CadIS за потребители в ОСЗ генерира ZIP файл с име от вида
SPT_XXXXX_SR_OZ.ZIP, където XXXXX е ЕКАТТЕ на землището, със сертификати от
CadIS за вход във Ферма Windows.
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Презареждане на нов ID_XXXXX.ZIP файл / Експорт ПО
(правно основание)
Понякога в процеса на изготвяне на споразумение се налага да се зареди нов
ID_XXXXX.ZIP файл от ОСЗ (променени декларации, договори, данни за
графиката и/или собствеността на имотите в землището). За да не се изгуби
изработеното вече по споразумението, като например оформените масиви за
ползване, е налична възможност за запазване на тези данни и продължаване
на работата по споразумението с новия ID_XXXXX.ZIP файл.
CadIS може да експортира масивите за правно основание в SHP формат чрез
функция от контекстното меню в таблицата с масивите и стартиране на
командата Експорт ПО. Избира се Масив от панела Правно основание и се
избира Всички или друг желан начин на избор на масив.

В таблицата с Масив (ПО) се избират всички (CTRL+A) или само конкретни
масиви (CTRL+ляв бутон на мишката върху реда) и от контекстното меню (десен
бутон на мишката) се избира Експорт ПО.
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После се посочва папка, където да се запише SHP файла с масивите.
Координатната система за изходните данни трябва да бъде WGS84 (UTM) zona
35N.

След това този SHP файла се импортира в нов шаблон proBG_UTM35.adb на
CadIS, където също се импортира новия ID_XXXXX.ZIP файл от ОСЗ и работата по
споразумението може да продължи с готовите масиви и актуалните данни от
ОСЗ.
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Възможно е да се премахне настаняването в импортираните масиви чрез
функцията Настаняване > Корекции > Премахване на ползватели от МПО.

Избира се настаняването на кои ползватели да се премахне – Доброволно
и/или Служебно настанени, както и дали да са Одобрени и/или Неодобрени.
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След натискане на бутона ОК, се появява съобщение за броя МПО с премахнати
ползватели.

77

– софтуер за земеделие
Печат на споразумение
При достигане на съгласие за споразумение, CadIS автоматично изготвя
подготвен за печат документ според образеца на МЗХГ. Това се извършва от
меню Настаняване > Печат на споразумение.

При печат на споразумение остатъчните ОПФ и ДПФ както и неизползваните
пътища и канали се включват ако са конфигурирани, че се ползват по чл.37в,
ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
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На този етап задължително трябва да се добави средната рента в лв/дка за
землището, както и да се избере формата на идентификатора на имотите – по
ЗКИР (за по-голямата част от страната) или по КВС.
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В панела Правно основание в менюто Настаняване e налична функция Печат на
заявления, която изготвя заявления за имоти бели петна (общински, държавни,
полски пътища и канали) от името на всички ползватели в съответното
землище до съответната институция с желание за ползване на посочените
имоти.
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Заявления за остатъчните ОПФ и ДПФ се печатат ако са конфигурирани, че се
ползват по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.
Заявления за неизползваните пътища и канали се печатат ако са
конфигурирани, че се ползват по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ. Ако това условие не е
изпълнено, системата показва съобщение за грешка.
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Следващата стъпка е да се посочи папката, където да се запишат заявленията в
RTF формат и трябва да се избере дали идентификаторите на имотите да са по
КВС, или по ЗКИР (за по-голямата част от страната).
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Печат на Карти
За удобство на потребителите, в модул Правно основание са изработени
специални шаблони и функции за печат на карти на МПО, които улесняват и
ускоряват работата с отпечатването на картните материали.
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, цифрова ортофото карта (ЦОФК)
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 извика 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 загуба на връзката към него ще доведе до по-бавна работа
на CadIS, защото постоянно ще се търси връзка към другата машина.
Преди да се разпечата карта на МПО 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 извършва от менюто Настройка / Принтер. Ако
няма избран драйвер, първо се избира, след което се посочва прозореца от
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чертежа, който искаме да бъде разпечатан. В следващия прозорец могат се
посочат и допълнителни настройки, от които най-важните при печат на карти на
МПО са стойностите за горен ляв ъгъл да са нулирани.

Преди разпечатване може да се добави Легенда както е описано по-горе в
Тематична карта Производител / Легенда в Пета стъпка: Настаняване.
Печатането на карта е достъпно от бутона Карта в панела Правно основание.
При стартирането на функцията системата
изисква посочването на прозорец за печат или
алтернативно да се изберат кои МПО 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.
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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, А1, А2, А3 или А4.
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В стойностите на полетата може да се добави текст по желание примерно
„КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ 2021-2022 г.“, който може да се форматира
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 ОК CadIS влиза в режим за разглеждане на карта.
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С натискане на бутона Печат от лентата с инструменти Файлове, картата се
разпечатва на настроения принтер.
За да се излезе от режима за разглеждане на карта се ползва
бутона Карта на МПО, който по подразбиране е в долния ляв
ъгъл на графичното поле.
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В модул Правно основание, меню Настаняване е налична функцията Експорт на
споразумение в ZIP за програмата FERMA, която се ползва в ОСЗ. В този файл се
съдържа геометрията на ползваните части от имотите, които участват в
споразумението и масивите.

Следващата стъпка е да се посочи папката, където да се експортира
споразумението в ZIP формат и трябва да се избере дали идентификаторите на
имотите да са по КВС или по ЗКИР (за по-голямата част от страната), има и поле
Изработил, например ОСЗ Свищов.
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Ако настаняването не е одобрено, системата пита дали да се продължи с
операцията.

Името на ZIP файла изглежда по следния начин: „SP_ХХХХХ.ZIP“, където ХХХХХ е
ЕКАТТЕ на землището, например SP_00285.ZIP.

В менюто Настаняване на панела Правно основание е налична и функция за
Експорт по производители. След стартирането и трябва да се посочи папка за
запис на изходните данни, техния формат (ZIP или SHP) и стопанската година.
При желание може да се въведе и Допълнение в името на файла.
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Описание на изходните данни
Данните, необходими за изготвяне на споразуменията за ползване по чл. 37в и
чл. 37ж от ЗСПЗЗ, могат да бъдат събрани от няколко източника:
 Графични данни за имотите, собствеността и вписаните договори за
аренда в SHP формат;
 Регистър на подадените декларации по чл.69, ал.1 и чл.70, ал.1 от
ППЗСПЗЗ в DBF формат за текущата година;
 Графични данни за физическите блокове (ФБ) и допустима за
подпомагане площ (ДПП);
 Графични данни за масивите на всички ползватели, които ще участват в
споразуменията за ползване;
За да се получат коректни изчисления, е необходимо изходните данни да са
чисти от грешки. CadIS притежава функции за проверка, които трябва да бъдат
стартирани, преди да се ползват данните, за да се убеди оператора, че всички
данни са коректни. Ето какво трябва да се направи за всеки от различните
видове данни, за да се осигури тяхната коректност:
1. За ZEM/CAD/SHP файловете
Този тип файлове съдържат графична информация за поземлените имоти,
както и данни за собствениците, арендаторите, собствеността и договорите за
наем и аренда.
ВАЖНО: От стопанската година 2021 (1.10.2020-30.09.2021) данните за
изготвяне на споразумение / разпределение са само специално генериран от
ОСЗ ZIP файл, съдържащ данни за имоти, договори и декларации и заявления!
Описанието на работата със ZEM и CAD файлове по-долу е с информативна цел
и не може да бъде използвана за изготвяне на официално споразумения /
разпределение за ползване!
За да се подготвят материалите по споразуменията 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 по Наредба 49.
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Този тип файлове съдържат графична информация за поземлените имоти,
както и данни за собствениците и собствеността. ZEM файловете се поддържат
от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) чрез Общинските
служби по земеделие (ОСЗ), а CAD файлове се използват от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър. 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).
При импорт CadIS автоматично
преобразува координатната система на импортирания файл към текущо
зададената координатна система.
При зареждане на данни от CAD файл трябва да се избере шаблона
„LocalCS.adb“ (Локална 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.
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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).

След което трябва да се трансформира координатната система във WGS84,
проекция UTM, зона 35, чрез менюто CoGo, Смяна на КС.
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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 да се трансформира координатна система в
КС WGS84, проекция UTM, зона 35, чрез менюто CoGo, Смяна на КС.
Условията за коректност на данните са следните:
 Имотите да имат пълно покритие на землището и да не се пресичат. Това
се проверява с функцията Файлове->Статистики като се маркират за
проверка само графика/имоти. Пресичанията и липсващите имоти се
маркират в червено.
 Коректно да са въведени данните за собствениците – за всеки собственик
да са въведени ЕГН или Булстат и за всички имоти да е въведена
собствеността. Имотите с липсваща собственост могат да се видят като
справка от панела Паспорти, обект Имоти с начин на избор Имоти без
собственост.
 За договорите за наем и аренда коректно да са въведени арендаторите и
началото на договора. Не трябва да има два активни договора за един и
същи имот. Ако в процеса на работа възникнат противоречия или
непълноти, това може да се дължи на некоректно въведени данни за
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вписаните арендни договори. В такъв случай трябва да се отвори
паспорта на имота в секцията “Права” и да се видят конкретните
регистрирани данни.
 Тъй като в данните от CAD файл може да липсват данни за НТП по старите
номенклатури, трябва да се стартира специалната функция в CadIS за
преизчисляване на номенклатури в панел Правно основание, меню
Декларации.
 В ZEM файловете съществува поле за площ на имотите по документи,
което е изчислено на база графичната площ на имота в координатна
система 1970. Тъй като в CAD файла не е предвидено такова поле, то
трябва да се изчисли. Това се прави от панел Правно основание, меню
Декларации->Попълване на площта на имотите (CAD файл).
2. За декларациите
Общинска служба по Земеделие (ОСЗ) регистрира подадените декларации от
собствениците и арендаторите на земеделска земя за стопанисването на
земеделските имоти по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ във Ферма-ползване. За
целите на споразуменията е необходимо данните за декларациите да са в DBF
формат (експортиран от Ферма-ползване за CadIS) и разделени по землища
(всяко землище в отделен файл).
Условията за коректност на декларациите са следните:
 Необходимо е данните да съдържат само декларации за текущата
стопанска година;
 Да няма декларации за имот, където сумата от площите за ползване да
надхвърля площта на целия имот.
В CadIS проверката за коректност се извършва като се избере бутона
Декларация от панел Правно основание. Оттам се избират различните филтри,
за съответните видове грешки.
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В случай, че данните от декларациите не отговарят на описаните условия,
операторът трябва да информира комисията, отговорна за споразуменията.
3. За физическите блокове и допустимата за подпомагане площ
Тези данни се поддържат от МЗХГ и трябва да са в Shape формат с точно
определена структура.
Условието за коректност е физическите блокове да покриват територията на
цялото землище. Те могат да излизат и извън землищната граница, но вътре не
трябва да остава непокрита територия.
Земеделските имоти в рамките на землището, които не са покрити от
физически блок се смятат за необработвани.
4. За масивите за ползване, подадени от ползвателите
Тези данни могат да се създадат в системата CadIS от GPS измервания, да се
импортират от регистрираните в ИСАК парцели от предишни кампании или от
други източници. Използват се най-вече за изготвяне на доброволни
споразумения. При изготвянето на служебни разпределения, МПО могат да се
получат и чрез разделяне на физически блокове.
Единственото условие за коректност на МПО е да не се препокриват. Това се
проверява с функцията Тест на Масиви (ПО) от панел Правно основание, меню
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Масиви. В случай, че се идентифицират препокрити масиви, ползвателите
трябва да се договорят помежду си и да коригират контурите на МПО.

Ограничения за ОСЗ!
Версията на модул Правно основание на CadIS за ОСЗ има някои важни
ограничения:
1. Позволява импорт само на два вида файлове - ZIP файл (Имоти/Дог./Декл.) и
ZIP файл (Споразумение).
2. Могат да се изготвят само служебни разпределения, не може да се изготвят
доброволни споразумения.
3. Може да се прочете доброволно споразумение, но на масивите с
доброволно настаняване графиката не може да се променя, нито да се прави
настаняване в тях. Може да се допълни със служебно разпределение за
останалата площ на землището.
4. Не може да се печата доброволно споразумение.
5. За служебно разпределение ползвателя трябва да има правно основание в
даден масив, иначе не може да бъде настанен в него.
6. Целта е да се постигне баланс на получените масиви максимално близък до
нула.
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Термини, използвани в CadIS
Масив за ползване – според параграф 2ж от Допълнителните разпоредби на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е
„...непрекъсната земеделска площ, ограничена от съществуващи на терена
трайни елементи, съгласно картата на възстановената собственост или
кадастралната карта, и/или цифровата орто фото карта, с еднакъв начин на
трайно ползване. При необходимост се взема предвид актуалният начин на
трайно ползване от цифровата орто фото карта.“
Масив правно основание (МПО) – част от масив за ползване, която се
предоставя на участник в споразумението
Физически блок (ФБ) - компактна област земя с еднакво земно покритие
(начин на трайно ползване), ограничена от трайни граници
Допустима за подпомагане площ (ДПП) - очертава годнaтa за директни
плащания площ. ДПП представлява част от ФБ и покрива по-малка площ
Земеделци - физически или юридически лица, обработващи земеделска земя.
Ползватели - земеделци, обработващи конкретни МПО.
Декларатори - земеделци, подали декларации по чл.69 или чл.70 за законни
права за ползване на имоти (части от имоти) - собствена или арендована земя.
Собственици - физически или юридически лица, притежаващи имоти (части от
имоти).
Арендатори - земеделци, вписали в ОСЗ договорите си за наем или аренда.
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Причини за съмнения в балансите и наличие на грешки в
Тест на споразумение
 Във всички изчисления участват само декларациите, които са
класифицирани за разпределение;
 Не са очертани всички обработвани площи, определящи
обработваемата земя за споразумения;
 Не са настанени всички ползватели, участващи в споразумението;
 Има препокриване на МПО - трябва да се стартира функцията Правно
основание->Масиви->Тест на Масиви (ПО), след което да се коригират
МПО;
 Не са извадени имотите, декларирани за обработка в реални граници;
 Не са извадени недекларираните имоти с дългогодишни договори;
 Декларациите с части от имоти участват пропорционално спрямо
площта на целия имот във всички изчисления;
 Грешки в графиката на имотите (без паспорти, собствености,
препокривания и др.);
 При грешка в Тест на споразумение от вида „Сечение (ID: XY, площ: Z
дка) с имот, който не трябва да участва“ трябва да се провери
съответния имот дали е с коректен НТП, Вид Собственост и тип Субект.
Ако например това е път, този имот трябва да е с НТП полски път, Вид
собственост - общинска частна, публична или стопанисвани от общината
и да е с вид Субект – Общината. Това може да се провери като се отвори
паспорта на имота и се провери дали кадастралните данни са коректни,
както е на примера по-долу. В подпрозорец Основни се проверява, че
НТП е 1710 полски път. После се посочва подпрозорец Собственост.
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На примера се вижда, че вид собственост е общинска публична, а вид
субект е Общината, както е коректно.
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За показване на подробна справка за собствеността на имота може да се
избере номера пред реда.
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Ако за даден имот тези данни не са коректно попълнени, например НТП е
плавателен канал или вид собственост е частна или вид субект е празно
поле или „Неизвестен“, ползвателя на CadIS трябва да се обърне към ОСЗ,
където във Ферма Win да се коригират данните, след което ОСЗ да
направи нов експорт на ID_XXXXX.ZIP файл, който да се използва за
изготвяне на споразумението.
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Създаване на МПО от имоти – реални граници
След изготвяне на споразумение за ползване, може да се оформят и масиви от
съседни имоти със зададения НТП и с решение за неучастие в разпределянето.
Функцията е налична в панела Правно основание, меню Масиви ->
Автоматично създаване на МПО от имоти – реални граници.

Системата показва съобщение с описание на действието на функцията.

Масивите се създават в специална група Реални граници. Ако вече са налични
масиви в тази група, системата показва съобщение за грешка.

102

– софтуер за земеделие
В такъв случай тези масиви могат да
бъдат изтрити от таблицата с масивите и
след това функцията да се стартира
отново. Системата показва прозорец за
настройка, където се посочва НТП
(обработваеми земи; пасища, мери и
ливади; лозови насаждения; овощни насаждения и други трайни насаждения),
къде попадат имотите (ФБ, ДПП или ПЗП) и година.
Полето „Попадат в“ може да бъде
и празно, като тогава се взема под
внимание само НТП на самите
имоти.
Ако в полето „Попадат в“ е избрано
ПЗП, а НТП е различно от Пасища,
мери и ливади, системата показва
съобщение за грешка.

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.
След изпълнението на
функцията системата показва съобщение колко са създадените масиви.

103

– софтуер за земеделие

Ако в масив има един декларатор, той автоматично се настанява като
ползвател в него. При повече от един декларатор в масив, не се извършва
автоматично настаняване.
Създаване на масив РГ (реални граници)

С промените приети през 2020 в Закона за Подпомагане на Земеделските
Производители (ЗПЗП) в член 41, алинея 5, точка 3 не се смятат за правно
основание за подпомагане договори за наем или аренда за частите от имоти,
останали извън масивите за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и съответно не могат
да се регистрират в ИСАК.
За стопанската 2023 е добавена нова функция, която създава масив в група
Реални граници от части на имоти, които са декларирани с желание „За участие
в споразумение“ и са с решение „За разпределяне“, но които не попадат в
масиви от споразумението за ползване. Командата се стартира с натискане на
иконата Създаване на масив РГ от иконното меню на модул Правно основание.
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Системата показва в Статус линията съобщение
„Изберете начин на създаване“ и показва
алтернативно иконно меню, от което се избира
желания метод за създаване на масив – Избор
на контури от измервания, Ръчно създаване на
контур или Ръчно създаване на полигон от покритие.
В този масив се настанява ползвателя, декларирал съответния имот и се
стартира функцията Изчисляване на ползвани части от имоти.
След това се стартира командата Автоматично (Ръчно) изваждане на
неучастващи сечения от МПО (РГ), за да бъдат изключени части от този масив,
които не са декларирани от този ползвател, включително бели петна, ако има
такива.
Тези масиви НЕ ВЛИЗАТ в изчисленията на баланси/площи/квоти/бели петна,
но ВЛИЗАТ в споразумението и за тях се получава правно основание!
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