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Увод

	Системата за кадастър на населени места MKAD for WINDOWS представлява автоматизирана картографска и кадастрална система за персонален компютър. 
	Като картографска система с нея могат да се създават различни видове карти в различни мащаби и съдържание - кадастрален план, кадастрална карта, релеф, тематични карти, план на подземните проводи и съоръжения, карти на лесоустройствени проекти, панове за земеразделяне и др. Като графичен вход могат да се използват дигитализирани карти, кадастрални планове, данни от геодезически измервания, фотограметрия и др. Системата поддържа автоматично всички условни знаци, типове линии и надписи за различните мащаби според изискванията на ГУГКК. При дигитализиране респ. сканиране на картни материали системата извършва афинна трансформация за ориентиране на цифровия модел в проекционната координатна система на съответния картен материал, както и за елиминиране на евентуални деформации на същия. Системата съхранява графичната информация в реални координати и може да я изчертава с различен тип условни знаци в зависимост от желания мащаб. 
	Програмна система MKAD for WINDOWS е предназначена за създаване и поддържане на цифрови модели на кадастрални карти, кадастрални и регулационни планове, планове на подземни проводи, лесоустройствени проекти, както и за издаване на документи при административно обслужване от техническите служби на общините - скици, разрешения и други. Поддържа всички версии на единните формати поддържани от МЗГ (ZEM-формат), МРРБ и АК (CAD-формат), както и други формати за данни от геодезически измервания.

	Използвани съкращения

Използвани съкращения

	В системата често са използвани някои от следните съкращения:

	АВ	- Агенция по вписванията
	АК 	- Агенция по кадастър
	АГГК 	- Агенция по геодезия, картография и кадастър
	ДС	- Държавна собственост
	ДГС	- Държавно горско стопанство
	ДЛ	- Държавно лесничейство
	ЕКАТТЕ	- Единен класификатор на административно-териториалните и териториални единици
	ЕКНМ	- Единен класификатор на населените места
	КИ	- Кадастрален идентификатор
	ЛУП	- Лесоустройствен проект
	МЗГ 	- Министерство на земеделието и горите
	МЗХ 	- Министерство на земеделието и храните
	МРРБ 	- Министерство на регионалното развитие и благоустройството
	НОБМГ 	- Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
	ОВОС	- Оценка за въздействие върху околната среда
	ОСИП	-  
	ОС	- Общинска собственост
	НТП	- Начин на трайно ползване
	ПЗР	- Преходни и заключителни разпоредби (в закон, правилник и др.)
	ППЗСПЗЗ 	- Правилник за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
	ППЗВСГЗГФ 	- Правилник за приложение на закона за възстановяване на собствеността в горите и земите от горския фонд
	ПИ	- Поземлен имот
	ПУП	- Подробен устройствен план
	РДГ	- Районна дирекция по горите
	РУГ	- Районно управление по горите
	СО	- Самостоятелен обект
	ЗООС	- Закон за опазване на околната среда
	ЗСПЗЗ 	- Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
	ЗВСГЗГФ 	- Закон за възстановяване на собствеността в горите и земите от горския фонд
	ЗКИР 	- Закон за кадастъра и имотния регистър
	ЗУТ 	- Закон за устройство на територията
	ЗУЧК 	- Закон за устройство на Черноморското крайбрежие
	УПИ	- Урегулиран поземлен имот

Инсталиране и настройки

Инсталиране

 Инсталиране	Първоначално инсталиране на системата може да стане по два начина:
	- от инсталационния диск (CD) от директория MKADWIN кликвате с мишката на SETUP.EXE; 
	- от Интернет-страницата на фирма ЕТ "КОЛМА" ( www.kolma.bg) се кликва върху линка Mkad for Windows  при което се сваля (download-ва) файла SETUP.EXE и след това се кликва върху него.
	Програмата се инсталира и прави  пряк път (shortcut) на работния плот (Desktop-a)-file_0.png

file_1.wmf

. Използва се за ПЪРВОНАЧАЛНА инсталация на програмата на компютър на който НЕ Е била инсталирана. При инсталиране на програмата потребителят трябва да има администраторски права. Ако на компютъра има стара версия на програмата ПЪРВО трябва да я деинсталирате и после да направите нова първоначална инсталация. След първоначална инсталация на програмата за правилната й работа на кирилица е необходимо да проверите следните настройки: 
		
	1. За операционна система Windows XP
	-  Start->Setings->Control Panel->Regional and Language Options->Regional Options и Regional and Language Options->Advanced - да бъдат в положение Bulgarian;
	- от Desktop при натискане на десен клавиш се избира Properties->Appearance->Advanced. След това от падащото меню Item последователно се избират и проверяват дали са с фонтове на кирилица следните възможности: Menu (текст на менютата), MessageBox (въпроси и съобщения), ToolTip (подсказка на бутони), Palette Title (заглавие на палети), Active Title Bar (заглавие на активна форма) и Inactive Title Bar (заглавие на неактивна форма). Фонтове с кирилица са например MS Sans Serif Cyrilic, Times New Roman Cyrilic, TmsCyr, Tahoma, ArialCyr и други;
 	- Необходимо е да се провери и какъв е десетичният знак (точка или запетая) и при въвеждане на реални числа в програмата  да се ползва точно този символ. Задаването на символа за десетичен знак става в Start->Setings->Control Panel->Regional and Language Options->Customize-->Currency.
	Възможно е на някои версии на XP да не се открива паралелния защитен модул, ако няма инсталиран принтер на паралелния порт на компютъра. За целта трябва да се инсталира драйвер за принтер на паралелния порт (може и фиктивен) от Start->Setings->Printers and Faxes->Add Printer.
	
	2. За операционна система Windows 98
	- Start->Setings->Control Panel->Regional Setings - да бъде в положение Bulgarian;
	- от Desktop при натискане на десен клавиш се избира Properties->Appearance. След това от падащото меню Item последователно се избират и проверяват дали са с фонтове на кирилица описаните в т.1 възможности.
	- Необходимо е да се провери и какъв е десетичният знак (точка или запетая) и при въвеждане на реални числа в програмата  да се ползва точно този символ. Задаването на символа за десетичен знак става в Start->Setings->Control Panel->Regional Setings-->Currency.

	3. За операционна система Windows Vista
	- Инсталирайте програмата
	- Направете ъпдейт
	- Натискате Start  -> SETTINGS -> Control Panel
	- След това изберете USER ACOUNTS
	- Избирате Turn User Account Control ON and OFF (UAC) 
	- Трябва да се махне отметката пред USE User Account Control ON and OFF
	- Рестартирайте
	- Свалете един от следните файлове:
	http://kolma.dir.bg/mkadwin/Windows6.0-KB917607-x86.msu - за Vista 32 bit
	http://kolma.dir.bg/mkadwin/Windows6.0-KB917607-x64.msu - за Vista 64 bit
	- Стартирайте еднократно сваления файл, който ще инсталира възможност за ползване на *.hlp файлове с помощна информация.
	- Windows Vista 64 bit свалете файла http://kolma.dir.bg/mkadwin/Driver_Installation_SDI.zip , дезархивирайте го в отделна директория и стартирайте програмата SDI.EXE. Деинсталирайте старите драйвери и инсталирайте новите с тази програма.

	4. За операционна система Windows 7
                              - Натиснете бутона с логото на Windows
                              - Изберете Control Panel
                              - В появилия се прозорец изберете User Accounts and family safety
	- На новия екран изберете USER ACOUNTS
	- След това изберете Change User Control Acount settings
                              - На следващия екран свалете слайдера до позиция Never notify
                              - Натиснете ОК
	- Инсталирайте програмата
	- Направете ъпдейт
                              - Свалете един от следните файлове:
                                    http://kolma.bg/mkadwin/help_windows7/Windows6.1-KB917607-x86.msu    - за Windows 7 32 bit
                                    http://kolma.bg/mkadwin/help_windows7/Windows6.1-KB917607-x64.msu    - за Windows 7 64 bit
	- Стартирайте еднократно сваления файл, който ще инсталира възможност за ползване на *.hlp файлове с помощна информация.
                               - Windows 7 свалете файла http://kolma.dir.bg/mkadwin/help_windows7/Driver_Installation_SDI_new.zip, дезархивирайте го в отделна директория и стартирайте програмата SDI.EXE. Деинсталирайте старите драйвери и инсталирайте новите с тази програма.

	В директорията Program files\kolma\mkadwin\DEMO има примерна база данни.
 
 Нова версия 	Нова версия на програмата (без деинсталиране на целия пакет) може да се направи като се стартира файла MKADWINUPDATE.EXE от инсталационния диск (CD) от директория MKADWIN или от Интернет-страницата на фирма ЕТ "КОЛМА"  ( www.kolma.bg) се кликва върху линка Mkad for Windows Update. ВНИМАНИЕ!!! Преди стартирането на файла MKADWINUPDATE.EXE програмата Mkad for Windows трябва да се затвори, в противен случай обновяването е НЕВЪЗМОЖНО!!! Обновяването (Update) на програмата препокрива макетните файлове за документи (*.RTF). Ако сте редактирали макетни файлове по-добре ги пазете в друга директория (различна от тази, където е инсталирана системата)!

 Съвместимост	Програмата вече не е съвместима с MKAD за DOS!

 Приятна работа  J.

 Кольо Маринов

 ЕТ "КОЛМА"
 (02) 876-48-65, GSM: 088-8-343-067
 e-mail: kolma@dir.bg
 WEB: www.kolma.bg 

Деинсталиране

	Стандартно за WINDOWS по един от следните два начина:

·	Start – Control Panel  - Add/Remove Programs – Mkad for Windows – Add/Remove и т.н.

·	Start- Programs- Mkad for Windows - Uninstall и т.н.


Защита и права на достъп

Системата има две нива на защита: 
- защитен модул ("тапа"), който може да бъде за паралелен (принтерски) порт или за USB порт;
- работа с пароли, която се включва и/или изключва от програмата.

В зависимост от нивата на защита системата работи по някой от следните начини:

1.	При липса на защитен модул програмата работи в ДЕМО версия. Потребителят: 
·	няма право да редактира базата данни
·	няма право да записва файла, освен ако не е малък ( <200 линии)
·	може да редактира графиката, но не може да я запазва
·	може да извежда справки и документи, но на тях излиза текста "ДЕМО"
·	експортите към WORD и EXCEL не работят

2.	При наличие на защитен модул програмата работи според правата на потребителя:
·		Администратор
·		Може да създава нови потребители
·		Може да сменя правата на потребителите
·		Може да дава нова парола на потребителите
·		Може да дезактивира потребители
·		Може да дезактивира работата с потребители
·		Може да работи според правата за работа
·		Може да си сменя паролата

·		Обикновен потребител
·		Може да работи според правата за работа
·		Може да си сменя паролата

·		Права за работа на потребител
·		Право да редактира графика (може и да записва графичния файл) 
·		Право да редактира базата данни
·		Право да извежда текстови справки
·		Право да извежда текстови и графични документи
·		Право само да гледа данните (няма горните права, но може да гледа и да прави справки на
     екрана)
Всеки потребител може да има едно или няколко от изброените права.

·		Работа без потребители и пароли
·		Администратора може да изключи работата с потребители и пароли
·		Системата работи като обикновен потребител с всички права


Работа в мрежа

·	При работа в мрежа освен правата на достъп важат и правата в мрежата.
·	За да редактира данните и графиката потребителят трябва да има права за четене и писане.
·	При права само за четене трябва да може да разглежда файловете и данните и да извежда справки и документи
·	Ако програмата се намира на сървър на локалните компютри трябва да се инсталира BDE и да се направи следната настройка в BDE Administrator: Drivers - Native - PARADOX - NET DIR = \\server\mkadwin\bin\, където server е името на компютъра-сървър върху който е инсталирана програмата. На локалните компютри трябва да бъдат монтирани защитни модули ("тапи"), в противен случай програмата ще работи в ДЕМО версия.

·	Настройки за работа на потребител без администраторски права на XP

·	Влиза се с администраторски права в компютъра
·	Инсталира се mkadwin
·	Директорията, където е инсталирана mkadwin (C:\Program Files\kolma\mkadwin) се споделя с пълни права
·	Изтрива се shortcut-а на mkadwin създаден при инсталирането
·	Прави се ръчно shortcut на  mkadwin.exe (C:\Program Files\kolma\mkadwin\bin\mkadwin.exe)
·	Създава се работна директория в Shared Documents
·	Стартира се mkadwin
·	Стартира се BDE Аdministrator и се задава работна директория на Paradox: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\temp
·	Влиза се в компютъра като обикновен потребител
·	Прави се ръчно shortcut на  mkadwin.exe (C:\Program Files\kolma\mkadwin\bin\mkadwin.exe)
·	Сега програмата mkadwin.exe трябва да работи

Стартиране на системата

	Стартирането на системата може да се извърши по няколко начина:

·	от "иконката" file_2.png
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 на програмата създадена на работния плот (desktop) при инсталиране;

·	от Start-->Programs-->Mkad for Windows-->mkad for Windows;

·	при "кликване" с мишката върху *.А файл в директория с данни от цифров модел за землище при което след стартиране на системата файлът се зарежда и се визуализира на екрана;

·	при "кликване" с мишката върху "пряк път" (short-cut) на *.А файл създаден на работния плот или другаде при което след стартиране на системата файлът се зарежда и се визуализира на екрана.

	Ако в меню Параметри-Общи е отметнато полето Зареждане на последния файл при всяко стартиране на програмата автоматично ще се зарежда последния *.А файл с който е работено.

Основни понятия

База данни на системата

	Потребителската база данни на системата е структурирана по следния начин:

·	Графични файлове - NAME.A, където името NAME се задава от потребителя, а разширението А е твърдо и не може да се променя. Съдържа информация за графичните елементи в даден цифров модел - контури, линии, текстови надписи, условни знаци, подробни точки и точки от опорната мрежа разположени в различни слоеве.
	
·	Семантична (текстова) база - ZZZZZ*.DBF, ZZZZZ*.MDX, където ZZZZZ е ЕКАТТЕ на землището за което се отнася съответния цифров модел. Тази база се създава автоматично, когато се дефинира ново землище - от меню Обекти-->Землища-->Ново или когато се четат файлове в CAD или ZEM формат.

·	Конфигурационни файлове - NAME.INI, където NAME съвпада с името на графичния файл, а разширението INI е твърдо и не може да се променя. В тях се записва основно информация за графичното оформление на плотерните (принтерни) чертежи, скиците, мащаба и други. 

	ВНИМАНИЕ!!! Не копирайте само графичния (*.А) файл в друга директория, понеже ще се загуби връзката с базата данни. При отваряне на графичен файл, в който има дефинирано землище в празна директория системата ще създаде празни файлове за база данни (ZZZZZ*.DBF, ZZZZZ*.MDX, където ZZZZZ е ЕКАТТЕ на землището). Ако е необходимо да пренесете данни на друг компютър или в друга директория ползвайте функция Архивиране от меню Служебни корекции. Тя осигурява създаването на архив, който съдържа всички необходими на системата файлове за работа - графичен (*.А), база данни (ZZZZZ*.DBF, ZZZZZ*.MDX, където ZZZZZ е ЕКАТТЕ на землището) и конфигурационен (*.INI).

Графични слоеве

	Системата поддържа следните графични слоеве:

·	Кадстър 	- съдържа данни за контурите на кадастралните райони, поземлените 
			имоти и сградите в тях.

·	Регулация 	- съдържа данни за контурите на кварталите и парцелите от 
			регулационните планове и ПУП.

·	Придаваеми места 	- съдържа данни за контурите на придаваемите места при уреждане
			на сметки по регулация.

·	Стар кадастър 	- съдържа данни за контурите на бившите собственици при изработване
			на планове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

·	Лесоустройство 	- съдържа данни за контурите на подотделите от лесоустройствените 
			проекти (ЛУП) на горските територии.

·	Водопровод 	- съдържа данни за контурите от слой водопроводна мрежа.

·	Канализация 	- съдържа данни за контурите от слой канализационна мрежа.

·	Топлопровод 	- съдържа данни за контурите от слой топлопроводна и паропроводна 
			мрежа.

·	Газопровод 	- съдържа данни за контурите от слой газопроводна мрежа.

·	Слаботокова 	- съдържа данни за контурите от слой слаботокова мрежа.

·	Силнотокова 	- съдържа данни за контурите от слой силнотокова мрежа.

·	Шахти Водопровод 	- съдържа данни за шахтите от слой водопроводна мрежа.

·	Шахти Канализация 	- съдържа данни за шахтите от слой канализационна мрежа.

·	Шахти Топлопровод 	- съдържа данни за шахтите от слой топлопроводна и паропроводна 
			мрежа.

·	Шахти Газопровод 	- съдържа данни за шахтите от слой газопроводна мрежа.

·	Шахти Слаботокова 	- съдържа данни за шахтите от слой слаботокова мрежа.

·	Шахти Силнотокова 	- съдържа данни за шахтите от слой силнотокова мрежа.

·	Схеми 	- допълнителен слой към слой Кадастър съдържащ контурите на 
			самостоятелните обекти (апартаменти) от схемите на етажите на 
			сградите.

	Всеки слой е свързан със съответни файлове от семантичната (текстова) база данни на системата.

Екранни области

	След стартиране на системата и зареждане на графичния файл на землището екрана на монитора условно се разделя на следните области:

·	Графична област 	- заема най-голямата (централна) част от екрана и върху нея се изобразява 
		графичната информация за землището;
·	Информационна лента 	- разположена е на най-горния ред на екрана и дава информация за 
		землището на заредения цифров модел и местоположението на данните. 
		В десния край на лентата са разположени бутоните за минимизация, 
		възстановяване и затваряне на графичния прозорец на системата;
·	Лента с падащи менюта 	- намира се под информационната лента и при "кликване" с левия бутон на 
 		мишката върху някой от надписите се отваря падащ списък с функции и 
		възможности от съответното меню. В момента са реализирани следните 
		менюта: Файл, Редакция, Прозорци, Обекти, Данни, Документи, 
		Инструменти и Помощ. В десния край на лентата са разположени 
		бутоните за минимизация, възстановяване и затваряне на графичния 
		прозорец на графичния файл на землището;
·	Статус-ред 	- разположен е на най-долния ред от екрана и показва текущите координати, 
		мащаба на файла и текущата активна команда;
·	Форми за достъп до 	- активират се при избор на различни подменюта и функции от меню Данни. 
	данните  		Представляват прозорци сполета за преглед и редактиране на 
			съответните данни. Тези прозорци се разполагат върху графичната област 
			на екрана и могат да се местят по него и/или да се променят размерите 
			им;
·	Лента с инструменти 	- Разположена е под лентата с падащи менюта и  се активира когато в тази 
		зона се разположи някоя от палетите с инструменти.
·	Палети с инструменти 	-  Активират се от падащо меню Инструменти или при натискане на десния 
		клавиш на мишката върху Лентата с инструменти и се разполагат 
		върху графичната област или върху Лентата с инструменти. Могат 
		да се преместват по графичната област, да се променят размерите им (в 
		известни граници), да се местят по краищата на екрана, както и да се 
		подреждат върху Лентата с инструменти и остават активни до 
		изключването им, което е независимо от изключването на системата. 
		Съдържат набор от бутони активиращи команди и функции съответстващи 
		на тези от меню Обекти, Прозорци и други стандартни елементи.

Координати

	Системата работи с реални (метрови) координати на точките. Координатната система е правоъгълна като посока X е на изток, а посока Y - на север. При извеждане на трасировъчни и други данни координатите са в геодезическа координатна система ( X е на север, Y - на изток ). Системата  работи в  локална координатна система. Данните за координатите са  с 8-значещи цифри. В Параметри-->Файл-->Референтна точка могат да се въведат координатите на началото на локалната координатна система. За постигане на по-голяма точност е препоръчително да се работи с локални координати в обхвата под 100000. Тогава точността е 1мм.

Референтна точка

	Референтна точка е началото на локалната координатна система, в която са координатите на точките. Координатите на точките трябва да са с най-много 6 цифри преди десетичната точка за да няма загуба на точност. Координатите на референтната точка се въвеждат в геодезическа  координатна система. Сумата от локалните координати и координатите на референтната точка дават пълните геодезически координати на точките. Референтната точка се задава в меню Параметри-->Файл или в меню Обекти-->Трансформация-->Референтна точка. Преди изход на данни във формата на кадастъра (*.CAD) или формата на МЗГ (*.ZEM) задължително трябва да се зададе вярна референтна точка.
	Тази референтна точка не трябва да се бърка с понятието "референтна точка" в меню Растери, където означава точка за ориентация на цифровия модел спрямо растерно изображение.

Линия

	Под линия  в системата ще разбираме последователност от точки в зададен ред,  които се изобразяват по определен начин на екрана или на картата.

Контур

	Контурът е основния площен обект в системата, който е заграден от последователни линии. Той може да се дефинира от потребителя и да се генерира по два начина: ръчно и автоматично. При  ръчното генериране  потребителят  задава  последователно страните на контура и след това системата го генерира, като при необходимост разделя на части линиите като пресмята пресечните им точки. Ако линиите не образуват затворен контур системата издава съобщение и потребителят трябва да извърши съответните корекции. Автоматично генериране  може да  се извърши на прости контури, които не се пресичат  от други линии. Тогава  потребителят задава вътрешна точка в контура и системата го генерира, ако е възможно и предлага да се позиционира надписа на идентификатора му. Контури се генерират в различни слоеве на системата: имоти, сгради, самостоятелни обекти и кадастрални райони (масиви) в слой Кадастър, подотдели в слой Лесоустройство, квартали и парцели в слой Регулация и др.

	В слоевете за подземни проводи (Водопровод, Канализация, Топлопровод, Газопровод, Слаботокова и Силнотокова) под "контур" ще разбираме верига от свързани линии (в частност една), които не образуват затворен контур по смисъла на площните обекти.

Подземни проводи и шахти

	Базата данни и графиката на подземния кадастър са съгласно "Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове за подземни поводи и съоръжения" от 1984 г.

	На този етап данните за подземни проводи не могат да се предават чрез формата CAD4.

	Базата данни на подземния кадастър съдържа два вида обекти:

	- Подземни проводи

	- Шахти

	Подземните проводи са линейни обекти, които представляват незатворен линеен контур (последователност от свързани линии от съответния тип) и имат уникален номер.

	Шахтите са обекти, които имат условен знак за съответната шахта с уникален номер.

	Проводите и шахтите за разделени в 6 слоя:

	- Водопровод
	- Канализация
	- Топлопровод
	- Газопровод
	- Слаботокова мрежа
	- Силнотокова мрежа

 	Подземните проводи и шахтите имат уникален номер в съответния слой, с който се свързват с базата данни.

 	В графиката обектите в слоевете подземни проводи се създават и редактират от палетката инструменти за контури. Избира се съответния слой проводи или шахти и се генерира нов обект или се редактира съществуващ обект. При генерация на проводи се указват линиите на провода, които може да не образуват затворен контур. След това се указва мястото на надписа на провода върху самата линия. Надписът закрива линията и не е необходимо тя да се прекъсва. При генерация на шахти се указва мястото на условния знак на шахтата и мястото на надписа. Мястото на надписа може да се редактира отделно от мястото на условния знак на шахтата.

	Използваните съкращения за материала от който са изработени тръбите и вида им са както следва:

	1. Водопровод

	- С	- стомана;
	- Ч	- чугун;
 	- СБ	- стоманобетон;
	- Е	- етернит;
	- ПЕ	- полиетилен;
	- ПП	- полипропилен;
	- ПЕВП	- полиетилен висока плътност.

	2. Топлопровод

	а/ материал		б/ вид на тръбите

	- С	- стомана;		- К - кръгли;
	- Ч	- чугун;		- Я - яйцевидни;
 	- СБ	- стоманобетон;		- У - устообразни;
	- Е	- етернит;		- П - П-образни.
	- Б	- бетон;
	- К	- каменни;
	- З	- зидани;
	- ПП	- полипропилен;
	- ПВЦ	- поливинилхлорид;
	- СП	- стъклопласт.

	3. Газопровод

	- Г	- газопровод;
	- МП	- мазутопровод;
	- Н	- нефтопровод;	
	- МС	- маслопровод;
	- К	- керосинопровод.

	4. Слаботокова мрежа

	- F	- телефонна;
	- ТГ	- телеграфна;
	- Р	- радио;
	- ТВ	- телевизионна.

Методи на вход на точка

	В системата с графичния курсор от клавиатурата и мишката могат да се въвеждат точки по няколко начина, които се наричат метод на вход на точка:
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 Курсор 	Вход на точка от курсора. Активира се и с клавиша Space.    
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 Точка  	Вход на точка от точка на модела. Активира се и с клавиша T, а с клавиша Р се активира еднократно след което се възстановява предишния метод.
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 Линия   	Вход на точка от точка на линия от модела. Активира се и с клавиша L.
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 Клавиатура   	Вход на  точка от клавиатурата. Активира се и с клавиша K.

	При функция Прозорец от меню Лупа валиден е само методът Курсор.

Видове курсори

	Системата поддържа няколко вида графичен курсор, които се използват в различните случаи на вход:

 Стрелка	Курсорът е стрелка. Това е стандартния курсор в Windows и показва, че не е избрана функция за изпълнение. Такъв е курсорът и при движение в менютата и палетите на системата. В комбинация с "пясъчен часовник" показва изпълнение на по-продължителна операция.
 Кръст    	Курсорът е кръст. Избрана е функция и тя се изпълнява в центъра на кръста.
 Линия   	Курсорът е линия. Използва се при проектиране на нови контури. Наклонът и посоката й се определят от съответните функции в меню Проектиране.
 Отсечка   	Курсорът е отсечка от предишната въведена точка до новата точка. Приема се подвижния край на отсечката.
 Правоъгълник  	Курсорът е  правоъгълник с хоризонтални и вертикални страни с един връх предишната точка и друг връх новата подвижна точка.
 Друга фигура 	Курсорът е произволна друга фигура - надпис или условен знак - която се движи заедно с графичния курсор.

Бързи ("горещи") клавиши

 Валидни клавиши и комбинации за бърз достъп до определени функции в програмата:

  F1     	- Помощ
  F2     	- Запис на графичния файл
  F3     	- Отваряне на графичния файл
  F5     	- Прозорец от меню Лупа
  F6     	- Пречертаване на графичния екран
  F8	- Меню Параметри
  Ctrl+F3 	- Затваряне на графичния файл
  Ctrl+F6 	- Преминаване от един към друг зареден графичен файл
    '+'	- Увеличение (ZoomOut )
    '-'        	- Намаление  (ZoomIn  )
  Ctrl+F	- Търсене
  Ctrl+Z	- Стъпка назад (Undo)
  Alt+BkSp	- Стъпка напред (Redo)
  Ctrl+X	- Изтриване на избрани елементи (Cut)
  Ctrl+C	- Копиране на избрани елементи (Copy graphics)
  Ctrl+V	- Поставяне на копирани елементи (Paste). ВНИМАНИЕ! Ако се направи Copy и Paste в 
 	  същия файл ще се получи дублиране на графичните елементи!
  Space	- Включва метод Курсор
  T	- Включва метод Точка
  L	- Включва метод Линия
  K	- Включва метод Клавиатура
  P	- Включва еднократно метод Точка 
 Shift+ляв	- При натиснат клавиш Shift и при посочване на графичен елемент (контур, линия, текст,  
 клавиш на	  условен знак или опорна точка) с левия клавиш на мишката последния се маркира като 
 мишката	  избран
 Десен 	- При натискане на десен клавиш на мишката в полето на графиката се включва 
 клавиш на	  падащо меню.
 мишката

Меню на десен клавиш

	При натискане на десния клавиш на мишката в полето на графиката на цифровия модел се включва падащо меню със следните команди:

 Повтори	Повтаря последната изпълнявана команда. Ако преди това не е имало избрана команда 
 последната	функцията е недостъпна.
 команда

 Затвори
 линията

 Редакция	Включва функция Редакция за най-близкия посочен графичен елемент.

 Движение	Включва функция Движение за най-близкия посочен графичен елемент (за който тя е допустима).

 Въртене	Включва функция Въртене за най-близкия посочен графичен елемент (за който тя е допустима).

 Изтриване	Включва функция Изтриване за най-близкия посочен графичен елемент.

 Запазване на 	Запазва текущия прозорец (екран) на графиката. Могат да се запазват до 10 прозореца - 
 тек. прозорец	номера от 0 до 9.Изборът става от падащо меню като се избира номера на прозореца, който ще се запазва.

 Запазен	Извиква на екран запазен с предната функция графичен прозорец. Извикването става по  
 прозорец	номер от 0 до 9. Изборът става от падащо меню като се избира номера на запазения прозорец. Ако под даден номер не е запазен никакъв прозорец системата извежда цялата графика.

 Изтриване на	Изтрива маркираните (избрани) графични елементи. Командата се изпълнява след 
 избраните	запитващо съобщение и при утвърдителен отговор. Същата команда може да се изпълни и от меню Редакция. Ако няма маркирани (избрани) графични елементи функцията е недостъпна.

 Copy graphics	Копиране на графика за избрани елементи. Ако няма маркирани (избрани) графични елементи функцията е недостъпна. Виж меню Редакция.

 Copy cad file	Копиране на избрани графични елементи заедно със семантична база към тях в cad file. Ако няма маркирани (избрани) графични елементи функцията е недостъпна. Виж меню Редакция.

 Paste Text	Поставяне на текстови надпис, който преди това е копиран в Clipboard.

 Параметри 	Включва меню Параметри.
 
 Затвори	Затваря менюто.
 менюто

Номенклатурни файлове на системата

	Номенклатурните файлове на системата са от вида MMMMMM.NOM (MMMMMM - мащаб. Напр.500.NOM, 10000.NOM и т.н.). Те са текстови и се намират в системната директория. Съдържат информация за параметрите на графичните елементи (линии, текстови надписи, условни знаци и точки от опорната мрежа) подредени по блокове. Редактирането на допустимите параметри трябва да се извършва само от меню Параметри, като се избере съответната секция, чийто графични елементи искаме да редактираме - Линии, Текст, Усл.знаци или Оп.мрежа. Ако няма номенклатурен файл за зададения мащаб в първия момент програмата чете файл 1000.NOM, но при редактиране на данни го записва под името на текущия мащаб (напр. ако зададения мащаб е 1:4000 редактираните данни ще се запишат във файл 4000.NOM). Така при следващо стартиране на програмата когато мащаба е 1:4000 ще се чете файл 4000.NOM.  Ако в меню Параметри-->Общи е маркирано полето NOM файл от директорията на а файла програмата чете *.NOM файла от директорията на данните (*.A файла), ако там има такъв за съответния мащаб. При редакция на параметри там записва и новия файл, ако го е чела от там. Ако полето не е маркирано програмата чете и записва съответните *.NOM файлове в системната директория на MKADWIN.
	Отварянето и редактирането на тези файлове с външни редактори е нежелателно понеже може да доведе до проблеми при работа със системата. Ако все пак се наложи по някаква причина те да се прегледат/редактират извън системата то това трябва да се прави с редактори, които не внасят допълнителни специални символо в тях. Подходящи за целта са NOTEPAD или WORDPAD.
	ВНИМАНИЕ!!!	1. *.NOM файловете не се обновяват автоматично при обновяване (update) на програмата. Актуалните *.NOM файлове на системата могат да се свалят ръчно от страницата на фирмата: kolma.bg-->Продукти-->Mkad for Windows-->Актуални номенклатурни файлове на системата.
			2. *.NOM файловете записани от тази версия на програмата (Mkad for Windows) не могат да се четат от ДОС версията на програмата (MKAD)!!!

Стандартни макетни файлове в системата

	В системата са реализирани следните стандартни макетни файлове:

	1. Макетни файлове за скици и други
	
	- населени места	maket1.rtf
 	- земеделски земи	maket13.rtf
	- горски имоти	maket14.rtf
	- новообразувани имоти (по § 4)	maket4.rtf
	- поземлен имот	maket5.rtf
	- сграда	maket6.rtf
	- сам. обект	maket7.rtf
	- проект за делба	maket8.rtf
	- проект за обединяване	maket9.rtf
	- парцел	maket10.rtf
	- досие на имота по Наредба 3	dosie.rtf
	- скица-проект за делба на сгради	maket_delba_na_sgrada.rtf 
	- скица-проект за обединяване на сгради	maket_obeginiavane_sgradi.rtf
	- протокол за трасиране	protokol_za_trasirane.rtf
	 
	2. Макетни файлове за заповеди по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
	
	- заповед за придобиване по §4а, ал.1	zapoved_p41.rtf
	- заповед за придобиване по §4б, ал.1	zapoved_p42.rtf
	- заповед за възстановяване	zapoved_p43.rtf	
	- заповед за възстановяване на имот		
	  със сграда	zapoved_p44.rtf
	- заповед на кмета за одобряване на
	  оценка	zapoved_p45.rtf
	- протокол за въвод на новообразуван
	  имот	protokol_za_vavod.rtf
 
	3. Макетни файлове за документи по САТО

	- заявление (молба) за издаване на скица	zajavlenie_za_izd_na_skica.rtf
	- заявление (молба) за издаване на	zajavlenie_za_razr_stroej.rtf 	
	  разрешение за строеж
	- заявление (молба) за узаконяване	zajavlenie_za_uzakoniavane.rtf
	- заявление (молба) за изработване	zajavlenie_za_izr_PUP.rtf
	  ПУП
	- заявление (молба) за изменение на	zajavlenie_za_izmenenie_PUP.rtf
	  ПУП
	- искане за регистрация на строеж	iskane_za_reg_stroej_4kat.rtf
	  4-та категория
	- предписание за изработване на ПУП	predpisanie_za_izr_PUP.rtf
	- разрешение за строеж	razreshenie_za_stroej.rtf
	- разрешение за строеж без одобрение	razreshenie_za_stroej_bez_odobrenieIP.rtf
	  на инвестиционен проект (ИП)
	- акт за узаконяване	akt_za_uzakoniavane.rtf
	- удостоверение за идентичност	udost_identi4nost.rtf
	- удостоверение за оценка на	udost_ocenka_zemed_imot.rtf
	  земеделски имот 	
	- удостоверение за данъчна служба	udost_dan_slujba.rtf
	- заповед за изменение на кадастр.	izmenenie_na_KK.rtf
	  карта

Редакция на макетен файл на документ

	Стартира WINWORD и зарежда макета на документа за редактиране. При редактиране, освен твърдо зададени текстове могат да се използват и служебни команди, които при генерация на документа се заместват с реални данни от базата за землището. Ако текстът или командата в макета е със стил "получер" (bold), наклонен (italic) и т.н., то и съответните данни в готовия документ (скица, схема, заповеди и протоколи)  ще бъдат такива. При условие, че след поставяне командите не са на кирилица е необходимо да се смени фонта (шрифта) им в макета, така че да се виждат на кирилица. След приключване на редакцията и запазване на промените файлът трябва да се затвори за да може да се ползва от системата.

Служебни команди в макетните файлове

	Служебните команди се ползват в макетните файлове за документи и скици изготвяни от системата с цел при изготвяне на реалния документ те да се заменят с реални данни от базата за съответното землище. Командите могат да се копират и директно да се поставят в макетния файл зареден с WINWORD. При условие, че след поставяне командите не са на кирилица е необходимо да се смени фонта (шрифта) им в макета, така че да се виждат на кирилица. Реализирани са следните служебни команди:

Данни за горна глава на листа (Header)
$глава$	Начало и край на горна глава на листа
$землище.екнм$	ЕКАТТЕ (ЕКНМ) на населено място
$землище.име$	Име  на населено място
$община.екнм$	ЕКАТТЕ (ЕКНМ) на община
$община.име$	Име  на община - пред името има текст "общ."
$община.име.пълно$	Име  на община - пред името има текст "гр./с."
$област.име$	Име на област
$скица.номер$	Номер на скицата
$дата$	Дата на скицата
$страница$	Номер на страница
$брой.страници$	Брой страници
$районен съд$	Име на районен съд за скици и документи


Данни за лого
 $лого1$filename1,x0,y0,w,h,al,t$лого1$	Първо лого
 $лого2$filename2,x0,y0,w,h,al,t$лого2$	Второ лого
 $лого3$filename3,x0,y0,w,h,al,t$лого3$	Трето лого
	
 където:
 filename 	- пълно име (заедно с диск и папка) на bitmap (.BMP) файл с логото - ако няма име на диск и папка по подразбиране се 	      	      търси в системната папка на Mkad for Windows
 x0,y0	- начална координата на логото в см. 
 w,h	- размер на логото в см.
 al	- подравняване на логото – 'ц','л','д' (ц-център, л-ляво, д-дясно)
 t	- подравняване на логото с текста на един ред

Данни за имот
 $номер$	Планоснимачен номер на имота (без номер на кад. район)
 $пълен номер$	Номер на имот във формат на MKAD (РРРРИИИИ).
 $кид$	Кадастрален идентификатор на имота (РРРР.ИИИИ)
 $район$	Номер на кадастрален район
 $стар номер$	Стар кадастрален номер.
 $номер lkad$	Номер на имот във формат LKAD (МММИИИ)
 $масив.площ$	Площ на имотите в масива
 $масив.имоти$	Списък на имотите в масива
 $площ дка$	Площ на имота в дка.
 $площ кв.м.$	Площ на имота в кв. м.
 $площ$ 	Площ на имота от графиката интелигентна: <1000  – кв.м;  >=1000 – дка                 
 $площ.документ$	Площ на имота по документ интелигентна: <1000  – кв.м;  >=1000 – дка                 
 $вид територия$	Вид територия (стара)
 $трайно предназначение$	Трайно предназначение на територията
 $тр.пред.код$	Трайно предназначение на територията (код)
 $нтп$	НТП
 $нтп.нов$	Нов НТП
 $нтп.код$	НТП (код)
 $нтп.нов.код$	Нов НТП (код)			
 $партида$	Номер на партида 
 $вид собственост$	Вид собственост
 $категория$	Категория на имота
 $категория.текст$ 	Категория на имота с думи
 $местност$	Местност име
 $местност1$	Местност име с текст "м." отпред
 $местност2$	Местност име с текст "Имотът се намира в местността"
 $адрес.улица$	Адрес - име на улица
 $адрес.номер$	Адрес - номер
 $адрес$ 	Пълен адрес на имота-  бул./ул, №, блок, вход, етаж, апартамент
 $тип на имота$	Тип на обекта
 $стар идентификатор$	Стар идентификатор
 $координати$	Координати на чупките на контура
 $координати.географски$	Географски координати на чупките на контура
 $проектни.координати$	Проектни координати на проектни имоти в скица-проект за делба
 $парцели.списък$	Списък на парцелите, отредени за имота предшествани от текста "за който са образувани"
 $парцели.списък1$	Само списък на парцелите, отредени за имота
 $парцели$	Информация за парцелите, отредени за даден имот - номер, площ и отреждане
 $дата$	Текуща дата
 $план.име$	Име на план
 $план.номер$	Номер на заповедта на план
 $план.дата$	Дата на заповедта на план
 $план.издател$	Издател на заповедта на плана
 $стар.план.име$	Име на стар план
 $стар.план.номер$	Номер на заповедта на стар план
 $стар.план.дата$	Дата на заповедта на стар план
 $стар.план.издател$	Издател на заповедта на стария план
 $заповеди$	Заповеди за промени в имота
 $последна.заповед$	Последна заповед за промени в имота
 $такса4.сума$	Сума (оценка) за новообразуван имот по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ лв.
 $такса4.номер$	Номер на документа за платена сума за новообразуван имот по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 $такса4.дата$	Дата на документа за платена сума за новообразуван имот по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 $сервитути$ 	Извеждане на сервитутите за имота в скицата
 $проектни.имоти$	Извежда текст за новообразувани имоти в скица-проект за делба. Например: 
	Проектен № 501.17 проектна площ 1138 кв.м.
	Съседи: 501.13, 501.18
	Проектен № 501.18 проектна площ 490 кв.м.
	Съседи: 501.17, 501.16, 501.13.
 $дата.регистрация$ 	Дата на регистрация на имота
 $дата.отрегистрация$ 	Дата на отрегистрация на имота
 $стари.имоти.списък$ 	Списък на имотите, от които е произлязъл имота
 $нови.имоти.списък$ 	Списък на имотите, произлезли от него
 $изменения$ 	Заповеди за промяна на имота
 $стари.имоти$ 	Списък на старите имоти при обединяване на имоти
 $молби$	Молби за имота
 $имот.квартал$	Номер на квартала в който е имота, ако има цифров модел на регулацията
 
Данни за съседи на имота
$съседи$	Цикъл по съседите
$съсед.номер$	Пореден номер на съсед
$съсед.име$	Име на съсед
$съсед.имот.план.номер$	Планоснимачен номер на съсед
$съсед.имот.кид$	Кадастрален идентификатор на съседен имот (РРРР.ИИИИ)
$съсед.имот.lkad$	Номер на съседен имот във формат на LKAD (МММИИИ)
$съсед.имот.вид$	Вид на съседа
$съседи.номера$	Цикъл по съседите на самостоятелни обекти, като се пишат само номерата на съседните самост. обекти на етажа
$съседи.номера.под$	Цикъл по съседите на самостоятелни обекти, като се пишат само номерата на съседните самост. обекти от долния етаж (под обекта)
$съседи.номера.над$	Цикъл по съседите на самостоятелни обекти, като се пишат само номерата на съседните самост. обекти от горния етаж (над обекта)
$съседи.списък$ 	Списък на кадастралните идентификатори на съседните имоти по Наредба 3

Данни за сгради и самостоятелни обекти
$сгради$	Данни за сградите в имота изписани с кадастрален идентификатор - РРРР.ИИИИ.ССС
$сгради01$	Данни за сградите в имота изписани без номер на район и имот
$сгради4$ 	Данни за сгради в имота по параграф 4 за скица
$сгради44$	Данни за сгради в имота по параграф 4 за заповеди
$сгради.собственици$	Данни за сградите в имота със собственици
$сграда.номер$	Номер на ниско ниво на сградата
$етажи$	Брой етажи в сградата 
$функционално предназначение$	Функционално предназначение на сграда (старо) - кратко наименование
$функционално предназначение 	Функционално предназначение на сграда (старо) - пълно наименование
  пълно$
$предназначение$	Предназначение на сграда (ново)
$брой обекти$	Брой самостоятелни обекти в сградата
$стари.сгради.списък$	Списък на стари сгради при обединяване 
$стари.сгради$	Стари сгради при обединяване 
$проектни.сгради$	Проектни сгради при делба
$описание$	Описание на самостоятелния обект (апартамент)
$година$	Година на построяване на сградата 
$разгъната.площ$	Разгъната площ на сградата
$конструкция$	Конструкция на сградата 
$адрес.блок$	Номер на блок в адреса на сградата

Данни за собственици и други права
 $собственици$	Цикъл по собствениците на имота
 $бивши собственици$	Цикъл по бившите собственици на имот от ниво стар кадастър
 $исторически собственици$	Цикъл по бившите /исторически/ собственици на имота 
 $собственик.номер$	Пореден номер на собственик
 $собственик.наследници$	Текст "наследниците на", ако е починал собственика
 $собственик.име$	Име на собственика
 $собственик.егн$	ЕГН на собственика
 $собственик.вх.номер$	Входящ номер на собственик
 $член11.номер$	Входящ номер на заявление по чл.11 от ЗСПЗЗ
 $член11.дата$	Дата на заявление по чл.11 от ЗСПЗЗ
 $параграф4.номер$	Входящ номер на заявление по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 $параграф4.дата$	Дата на заявление по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 $собственик.адрес$	Пълен адрес на собственика
 $собственик.документ$	Пълен документ за собственост на собственика
 $собственик.документ.номер$	Номер на документ за собственост на собственика
 $собственик.документ.дата$	Дата на документ за собственост на собственика
 $собственик.документ.вид$	Вид на документ за собственост на собственика 
 $собственик.документ.площ$	Площ по документ за собственика
 $собственик.док.ид.части$	Идеални части.	Въз основа на документ...
 $собственик.док.ид.части.само$	Идеални части без текст
 $други.права$	Цикъл по други права за имота - наем, аренда, вещни права и др.
 $право.вид$	Вид на правото
 $право.име$	Име на носителя на правото
 $право.егн$	ЕГН на носителя на правото
 $право.адрес$	Пълен адрес на носителя на правото
 $право.документ$	Пълен документ за правото на носителя 
 $удостоверение.наследници$	Данни за удостоверение за наследници на починал собственик
 $собственик.документ.номер$	Номер на документа за собственост
 $собственик.документ.дата$	Дата на документа за собственост
 $решение14.номер$	Номер на решение по чл.14, ал.1, т.3 от ЗСПЗЗ
 $решение14.дата$	Дата на решение по чл.14, ал.1, т.3 от ЗСПЗЗ
 $решение14.издател$	Издател на решение по чл.14, ал.1, т.3 от ЗСПЗЗ

Данни за парцели от регулация
 $упи$	Номер на УПИ (парцел)
 $квартал$ 	Номер на квартал
 $отреждане$ 	Отреждане на парцела
 $имоти.списък$ 	Списък на имотите, за които е отреден парцела
 $имоти.списък0$	Списък на имотите, за които е отреден парцела без текста "образуван от имот". Ако се форматира като Subscript, излиза като индекс на номера на парцела
 $съсед.упи$ 	Номер на съседен УПИ 
 $съсед.квартал$ 	Номер на квартала на съседния УПИ
 $парцел.собственици$	"Собственик" на парцел 
 $парцел.други.права$	Носители на други права за парцел

Данни за придаваеми места
 $придаваеми места$	Цикъл по придаваемите места за имота
 $пр.номер$	Номер на придаваемото место
 $пр.парцел$	Номер на парцел, към който се придава придаваемото място
 $пр.квартал$	Номер на квартал към който е парцела, към който се придава придаваемото място
 $пр.имот$	Номер на имот, от който се придава придаваемото място
 $пр.площ$	Площ на придаваемото место
 $пр.уредено$	Информация дали придаваемото мсто е уредено или не
	
Данни за скици, молби, оценки и изходни 
документи
 $скица.номер$	Номер на скица
 $скица.дата$	Дата на скица
 $молба.номер$	Номер на молба за документ
 $молба.дата$	Дата на молбата
 $служи за$	Текст "служи за" в скицата
 $такса.сума$	Такса лв.
 $такса.номер$	Номер на квитанция
 $такса.дата$	Дата на квитанция
 $текст1$	Свободен текст в молбата и документа
 $текст2$	Свободен текст в молбата и документа
 $текст3$	Свободен текст в молбата и документа
 $молба.документи1$	Документи за молба за разрешение за строеж
 $условия1$	Условия за разрешение за строеж	
 $документ.номер$	Номер на документ	
 $документ.дата$	Дата на документ
 $ОСИП$	ОСИП	
 $ОВОС.номер$	Номер на оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС)
 $ОВОС.дата$	Дата на оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС)
 $молител.документ$	Документа за правото на молителя, ако е въведен в данни за правата
 $орган$ 	Име на органа издаващ документи по САТО
 $оценка$	Таблица с данните за оценката
 $оценка словом$	Цената на имота в лева словом 	
 $оценка.сума$ 	Оценка на имота сума
 $фирма.булстат$	БУЛСТАТ на правоспособно лице в макета на протокол за трасиране	
 $трасиране.в.резултата.на$	Трасиране в резултат на .... в макета на протокол за трасиране
 $трасиране.въз.основа.на$	Трасиране в резултат на .... в макета на протокол за трасиране

Данни за планове
 $кад.план.име$	Име на кадастрален план
 $кад.план.номер$	Номер на кадастрален план 
 $кад.план.дата$	Дата на кадастрален план 
 $кад.план.издател$	Издател на кадастрален план 
 $рег.план.име$	Име на регулационен план 
 $рег.план.номер$	Номер на регулационен план 
 $рег.план.дата$	Дата на регулационен план
 $рег.план.издател$	Издател на регулационен план

Данни за подотдели
 $подотдели$	Цикъл по подотделите в горския фонд, които пресичат имота
 $подотдел.отдел$	Номер на отдел
 $подотдел.номер$	Номер на подотдел
 $подотдел.вид$	Вид на земите и вид на горите
 $подотдел.площ$	Площ на сечението

Данни за ограничения
 $ограничения$	Данни за ограниченията, ако има такива
 $ограничения1$	Данни за ограниченията без текста "Върху имота има следните ограничения:"

Данни за долна глава на листа (Footer)
 $пета$	Начало и край на долна глава на листа
 $мащаб$	Мащаб
 $мащаб1$	Мащаб само на първата страница
 $копирал$	Копирал
 $проверил$	Проверил
 $заверил$	Заверил
 $фирма$		Фирма

Навигатор

	Във формите за извеждане на данни от информационната база (имоти, парцели, придаваеми места и т.н.) в горния десен край има лента (навигатор) с бутони за придвижване по записите от съответната таблица. Действието на отделните бутони е следното:
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 Първи	Позиционира върху първия запис в таблицата.
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 Предишен	Позиционира върху предишния запис в таблицата спрямо този върху който сме в момента.
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 Следващ	Позиционира върху следващия запис в таблицата спрямо този върху който сме в момента.
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 Последен	Позиционира върху последния запис в таблицата.
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 Възстановяване	Възстановява предишната стойност на полетата от записа, ако е извършвана редакция.

Основни функции

Файл

Нов файл

	Отваря празен файл. Функцията се избира от падащото меню Файл. Веднага след отварянето се извиква формата за Запис на файл като ... и потребителят може да зададе име на графичния файл и диск/директория където да се запише. По подразбиране системата предлага име NONAME в системната директория (ако там вече иматакъв файл се предлага име NONAME1, NONAME2 и т.н.). След въвеждане на графична информация (линии, текст, знаци и т.н.), ако трябва да се затварят контури и да се въвежда информация към тях предварително трябва да се зададе информация за землище към което са контурите, иначе функциите за работа с контури не са достъпни. Задаването на землище става от меню Обекти-->землища-->Ново.

Отваряне на файл
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	Отваряне (четене) на *.А файл или импорт от текстови файлове (CAD, ZEM, PAD, DXF). При натискане на бутона или избор от меню Файл-->Отваряне (F3) се отваря диалогов прозорец за избор на графичен файл за четене или файл от другите типове за импорт на данни като по подразбиране се предлага директорията, от която последно е стартиран *.А файл. От този прозорец могат да се изберат диск и директория за отваряне на необходимия *.А файл. Ако до даден *.А файл се зададе пряк път (shortcut) при "кликване" върху него той се отваря автоматично. От падащото меню Файл могат да се избират и вече зареждани *.А файлове за ново отваряне. Системата може да отваря едновременно много графични файлове от различни директории като базата данни за землището се търси в директорията на *.А файла. Отделните файлове се отварят в отделни прозорци и преминаването от един файл към друг става от падащото меню Прозорци като се позиционира върху съотвения файл и се натисне левия бутон на мишката или с комбинацията от клавиши Ctrl+F6. Текущият файл е маркиран в списъка със знака Ъ. Ако от менюто се избере функцията Cascade прозорците се подреждат един зад друг и изборът може да стане с мишката като се кликне върху името на файла или в областта на неговия прозорец. При избор на функцията Tile прозорците се разполагат един до друг на екрана и изборът става аналогично.
	Ако в меню Параметри-Общи е отметнато полето Зареждане на последния файл при всяко стартиране на програмата автоматично ще се зарежда последния *.А файл с който е работено.
	ВНИМАНИЕ!!! Не копирайте само графичния (*.А) файл в друга директория, понеже ще се загуби връзката с базата данни. При отваряне на графичен файл, в който има дефинирано землище в празна директория системата ще създаде празни файлове за база данни (ZZZZZ*.DBF, ZZZZZ*.MDX, където ZZZZZ е ЕКАТТЕ на землището). Ако е необходимо да пренесете данни на друг компютър или в друга директория ползвайте функция Архивиране от меню Служебни корекции. Тя осигурява създаването на архив, който съдържа всички необходими на системата файлове за работа - графичен (*.А), база данни (ZZZZZ*.DBF, ZZZZZ*.MDX, където ZZZZZ е ЕКАТТЕ на землището) и конфигурационен (*.INI).

	Look in	Избор на директория, от която да бъде прочетен файлът. В името на директорията не трябва да е използван символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файл за четене. В името на файла не трябва да е използван символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при отварянето му от системата.
	Files of type	Избор на тип на файла - A, CAD, ZEM, DXF, PAD.


Затваряне на файл

 	Затваряне на графичния файл може да се осъществи по няколко начина:
·	чрез функция Затваряне от падащото меню Файл; 
·	чрез натискане на бутона file_24.png
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 горе вдясно на прозореца на файла;
·	чрез двукратно кликване върху "иконката" вляво от меню Файл;
·	с комбинацията от клавиши Ctrl+F3. 
	Ако в текущия файл са правени промени и той не е запазен, програмата пита дали да го запази.

Запазване на файл
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 	Запазване на графичния файл под същото име. Старият файл се запазва с разширение .BAK. Файлът може да се запази и като от падащото меню Файл се избере команда Запис или с натискане на функционален клавиш F2. 


Запис на файл като ...
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	Запазване на графичния файл под друго име, в друга директория и/или запазване на информацията във файл от друг тип. Файлът може да се запише и като от падащото меню Файл се избере  командата Запис като. С тази възможност могат да се запазват данни и в единен формат - CAD v1.00 до v4.00, ZEM v1.00 и ZEM v2.00, DXF. Последните могат да се запишат и от меню Файл-->Export. При избор на функцията се отваря форма за избор на директория, име на файл и тип на файла, в който да бъдат записани данните. По подразбиране системата предлага директорията с данните за цифровия модел, текущото име на графичния файл и тип *.A. При избор на друга директория системата проверява дали там има данни за землището от графичния файл и ако има пита дали да презапише и базата данни. При отговор "Да" се записва *.A файла и се презаписва базата данни за землището, а при отговор "Не" се записва само *.A файла. При запис в празна директория се записват *.A, *.DBF, *.MDX и *.INI файловете. При запис на CAD, ZEM и DXF файлове се отварят форми за предварителни настройки на изхода. При запазване на DXF файла пише само кадастъра или само избрания етаж.

		
	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла - A, CAD v1.00 до CAD v4.00, ZEM v1.00, ZEM v2.00, DXF.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.

Добавяне на файл

	Добавяне на *.А файл към текущия (обединяване на два *.А файла заедно с базите данни към тях). Функцията се избира от меню Файл-->Добавяне, при което се отваря диалогов прозорец за избор на *.А файл за добавяне към текущия. След избор на директория с данни и файл за обединяване се отваря кратка форма с три радиобутона, където се избира какво ще се обединява: само графиката, само базата данни или графиката заедно с базата данни. След избора се отваря формата за обединяване на двете бази и автоматично се извършва тест за съществени грешки между двете бази и се генерира протокол. Ако в протокола има съобщения за грешки обединяване не може да се извърши докато те не се отстранят. 
	Възможни са няколко случая на обединяване на данни:
	- обединяване на два графични файла (*.А) в една и съща директория т.е. с обща база данни. В този случай проверки не се извършват, а двата графични файла се обединяват директно;
	- обединяване на два графични файла (*.А) от различни директории като само в една от директориите има база данни;
	- обединяване на два графични файла (*.А) от различни директории като и в двете директории има различни бази данни за дадено землище.
	Преди стартиране на процедурата по обединяване на два файла да се изпълни за всяка от двете бази функцията Тест и корекция от меню Данни.

Обединяване на данни

	С отваряне на формата системата автоматично стартира тест за дублирани данни между двете бази и резултатите от него се визуализират в средното поле на формата. Реализирани са следните функции и възможности:

	Тест

 Тест на базите
 
	Корекции

 Автоматична 	Извършване на автоматични корекции.
 корекция

	Обединяване на данните

	При натискане на бутона се стартира процеса на обединяване на двете бази данни. Ако има проблеми, които пречат на обединяването системата издава предупреждаващо съобщение и обединяване не се извършва докато не се отстранят грешките чрез автоматични и/или ръчни корекции. При положение, че всичко е наред (няма грешки в протокола за дублирани данни) системата издава запитващо съобщение и при утвърдителен отговор двата графични файла и двете бази данни се обединяват.

 Архивиране	При натискане на бутона се отваря диалогов прозорец за последователно архивиране на двете бази данни.

 Приоритет на	В зависимост от това кой радиобутон е маркиран в обединената база приоритетно  
 данните	остават данните или на текущия, или на добавяния файл, когато между двете бази има еднакви (дублирани) данни (напр. за едни и същи имоти, собственици и т.н.).

 Запис на 	При натискане на бутона се отваря диалогов прозорец за записване на резултатите от  
 протокола 	теста в дисков файл от тип RTF, като поподразбиране за директория на протокола се предлага директорията с данни, а за име на файла - PROTOKOL.RTF.
 

Автоматични корекции

	При избор на функцията системата извършва автоматични корекции в базата данни, която ще се добавя към текущата при наличие на дублирани данни. Автоматично се извършват следните корекции:
	- при наличие на субекти с еднакви регистрационни номера, които не са ЕГН или БУЛСТАТ (фиктивни) и различни имена на единия се добавя ЕКАТТЕ на землището към регистрационния номер;
	- при наличие на дублирани кодове в номенклатурите за улици, местности, издатели и планове едната номенклатура се прекодира, така че да се избегне дублирането.

Import

KPT

	Вход на данни за подробни точки от текстови файл във формат KPT на системата TPLAN на доц. К.Костадинов. Изборът става от меню Файл->Import->KPT. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .KPT съдържащ данни за подробни точки от геодезически измервания. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, където е цифровия модел на зареденото землище. След изчитане на данните от файла системата автоматично включва визуализацията на подробни точки от цифровия модел. Форматът на файла е следният:

	Коментарен ред
	NNNNN  XXXXXX  YYYYYY  HHH
	.....
	където 

	NNNNNN	- номер на подробната точка  
	XXXXX.XXX	- X координата на подробната точка в геодезическа координатна система
	YYYYY.YYY	- Y координата на подробната точка в геодезическа координатна система
	HHH	- кота на подробната точка в метри.

	След изчитането на .KPT файла точките от него се визуализират в цифровия модел като точки от опорната мрежа с тип 26 (Подробна точка) по номенклатурата на системата.


KOR

	Вход на данни за точки от опорната мрежа от текстови файл във формат KOR на системата TPLAN на доц. К.Костадинов. Изборът става от меню Файл->Import->KOR. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .KOR съдържащ данни за точки от опорна мрежа. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, където е цифровия модел на зареденото землище. Форматът на файла е следният:

	О Б Е К Т : .......................
	Номер Клас      X                   Y        Клас   H      Mx   My    Rxy     Mh
	1970      0     800000.000  400000.000  0    0.0000   0.0  0.0   0.000   0.00
	100001  4      803360.100  462905.800  0    0.0000   0.0  0.0   0.000   0.00
	110231  4      804650.370  462110.460  4  88.0000   0.0  0.0   0.000   0.00

	Типа на точката се определя от първите две цифри на 6-цифрения й номер:

	10	- триангулачна точка
	11	- опорна точка
	12	- височинна опорна точка
	13	- теренна точка
	14	- триангулачна точка на могила
	15	- полигонова точка
	16	- полигонова точка на скала
	Space	- полигонова точка 

	Координатите на точката с номер 1970 се приемат като редукционни числа на файла. 

GEO

	Вход на данни за подробни точки от текстови файл във формат на MKAD (*.GEO). Изборът става от меню Файл->Import->GEO. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .GEO съдържащ данни за подробни точки от геодезически измервания. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, където е цифровия модел на зареденото землище. След изчитане на данните от файла системата автоматично включва визуализацията на подробни точки от цифровия модел.

	Файлът има следния формат:

	Коментар
	N	X	Y
	01000 	1000 	1000
	01001 	1010 	2000
	01002 	2345 	3435
	01003 	3084 	2383
	01004 	3933 	3343
	01005 	4323 	4556
	99999 	0000 	0000
	T1
 	1001,1002,1003:1005,1004:1000,0
 	1000:1003,1004,1005,0
 	-1
 	T2
 	1000,1005,0
 	-1
 	-1

	Първият ред е коментарен. След това следват геодезическите точки във формат N X Y, където N e номер на точката, а  X и Y са координатите й. Блокът с описание на точките  завършва с номер 99999 и координати 0 0. По нататък са описани линиите, образувани от тези точки като Т1, Т2 и т.н. са типове на линии по номенклатурата на MKAD (MKADWIN). След всеки тип на линия следват точките, които я образуват, разделени  със запетаи. Допуска се вход на групи от  последователни точки  във вида  N1:N2,  където  N1<N2  или N1>N2. Точките завършват с номер 0.
	-1 - край на линиите от този тип.
	-1 - край на типовете линии.
	След изчитане на .GEO файла точките от него се визуализират в цифровия модел като подробни точки.
	Блоковете с линии не са задължителни т.е. файлът може да съдържа само описание на точки.	Точките могат да се свързват и ръчно в цифровия модел с функцията Нова от меню Линия в метод на точка "Точка".

CAD

	Вход на данни от текстови файл в единен формат на МРРБ и Агенцията по геодезия, кадастър и картография (АГКК) - *.CAD. Изборът става от меню Файл->Import->CAD, меню Файл-->Отваряне или с натискане на бутона file_30.png
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 от палетата с Инструменти-->Основни. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .CAD съдържащ данни за селищен и извънселищен кадастър, регулация и/или лесоустройство. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, от която е последния прочетен файл. След избор на файла системата стартира прочитането му и в зависимост от това дали в избраната директория има данни за землището от файла се процедира по един от следните два начина:
	- ако в директорията няма данни системата създава празни информационни масиви и ги запълва с данните от файла;
	- ако в директорията има данни системата отваря кратка форма за избор със следните възможности:

 Отказ	Отказ от извършваната операция 
 Заместване	Заместване на старите данни с новопрочетените от файла
 Смесване	Добавяне на данните от файла към тези в съществуващата вече база данни

	Потвърждаването на избора става с бутона ОК, а отказ - с бутона Cancel. При избор на ОК системата издава запитващо съобщение и при утвърдителен отговор извършва избраната операция. След приемане на данните се съставя протокол за състоянието на данните в CAD файла, който се записва под име NAME.TXT (NAME - името на CAD файла) и системата автоматично го отваря с NOTEPAD.

Настройки за CAD формат

	При избор на файл от тип CAD системата отваря форма за избор на слоеве и таблици, които да излизат в изходния файл. 

	В панел Слоеве се маркират (демаркират) кои слоеве поддържани от програмата (Кадастър, Регулация, Лесоустройство, Схеми и Стар кадастър) да излязат в изходния файл. С бутона Всички слоеве се маркират всички слоеве и таблици във формата.Слоевете, които не излизат в дадена версия на формата са недостъпни при генерирането й. 
	Засега слой Схеми излиза само в комбинация със слой Кадастър.
	При изход на данни с функция CAD v4.00 от стар кадастър активен е само слоя Стар кадастър.

	В панел Таблици се маркират (демаркират) кои таблици или видове имоти да излизат в изходния файл.

 Собственици	Когато е маркирано в изходния файл ще излиза таблицата със собственици.
 Фиктивен	Когато е маркирано в изходния файл ще излизат фиктивни собственици за имотите,   
 собственик	които нямат въведен такъв. В полето под него може да се задава номерът на фиктивния собственик. Този номер трябва да е предварително въведен като собственик в базата данни.

 Масиви/райони	Когато е маркирано в изходния файл ще излизат и районите (масивите).
 Исторически	Когато е маркирано в изходния файл ще излизат историческите имоти (закрити 
 имоти	партиди).
 Проектни имоти	Когато е маркирано в изходния файл ще излизат проектните имоти.
	
	Последните три полета са активни само при изход в CAD v4.00.

	В панел Обхват има три радиобутона с които се маркира кои контури от слоевете да излязат в изходния файл.

 Всичко	В изходния файл ще излязат всички контури от избраните слоеве.
 Избрано	В изходния файл ще излязат онези контури от избраните слоеве, които са маркирани като избрани в съответните форми за редакция на данни или от меню Редакция.
 Текущ	В изходния файл ще излезе информация само за текущо избрания контур от 
 контур	съответния слой и връзките му с данни от други слоеве (ако те са маркирани).

 Всички имоти	Когато е маркирано в изходния файл освен избрания кадастрален район ще излязат и 
 в района	всички имот в него - в противен случай - само района.
 Частичен изход	Когато е маркирано показва, че в изходния файл излиза само частична информация като в заглавната част срещу параметъра CONTENTS ще се запише PART, в противен случай се приема, че в изходния файл излиза информация за цялата карта на населеното място (землището) и срещу параметъра CONTENTS ще се запише ALLK.
 Запазване на	Когато е маркирано в изходния файл за документите в имотите общинска собственост 
 номер на АКТ	(ОС) и държавна собственост (ДС) ще излязат данните за номер, дата, регистрация от  
 за ОС/ДС 	противен съответния акт за собственост, в случай ще излязат данните от вписването на документа в Агенцията по вписванията (АВ).

 Завъртане на	Когато е маркирано в изходния файл всички знаци за вход (207 - й) ще бъдат 
 вход на 90°	завъртяни на 90° по посокана часовниковата стрелка спрямо тези в *.А файла.

 Стар номер на	Когато е маркирано в изходния файл се запълва полето стар номер на имот (стар 
 зем. имоти	идентификатор) в земед. имоти дори когато в базата дани то не е запълнено. В този случай в полето се записва номера на имота, но във вида в който са издавани скиците и решенията на ОСЗ т.е. МММППП, където МММ е номер на масив, а ППП - номер на парцел в него. Това запълване е важно за имоти, които вече имат кадастрална карта и скиците се издават от СГКК за да се види напр., че имот 100.1 е идентичен със 100001 от КВС.

 CAD4Test 	Когато полето е маркирано се подразбира, че файлът ще се тества с програмата CAD4Test. Ако ще се тества с друга програма (напр. Icar Test) полето трябва да е демаркирано.

 Грешна зона Кх	Бутонът се появява само при генерация на CAD v4.00, когато има разминаване между зададената зона (К3, К5, К7, К9) и координатите на файла. Координатите трябва да са в координатна система 1970 г. и да са верни. При натискане на бутона програмата предлага да коригира зоната, така че тя да съответства на координатите. Корекцията се извършва само при утвърдителен отговор на запитващото съобщение.

 Запис	Запис на изходен CAD файл по зададения избор.
 Отказ	Отказ от изпълнение на функцията.

	ВНИМАНИЕ!!! Ако експортвания CAD файл ще се тества с програмата CAD4Test преди генерацията на CAD v4.00 се уверете, че са зададени правилно референтната точка, координатната система и зоната в която е цифровия модел. Задаването става от Параметри-->Файл. Освен това проверете (и ако трябва коригирайте) прозореца на графиката. Проверката се извършва като се изпълни функцията Разширение от меню Обекти-->Трансформация. Ако всичко е наред графиката ще се разположи максимално върху екрана. Ако графиката силно се смали или се превърне в точка това означава, че има паразитна информация далеч от графичния модел и тя трябва да се премахне. Това става като се изпълни функцията Изтриване извън прозорец от меню Обекти-->Линии. След това се изпълнява повторно функцията Разширение от меню Обекти-->Трансформация и се запазва графичния файл. След това се генерира CAD файл. Ако документа за собственост е акт за държавна или общинска собственост, се извежда номера и датата на документа, независимо дали е въведен номер и дата на вписване в Агенцията по вписванията (АВ).
	

ZEM

	Вход на данни от текстови файл в единен формат на МЗХ (МЗГ, МЗП) - *.ZEM. Изборът става от меню Файл->Import->ZEM, от меню Файл-->Отваряне или с натискане на бутона file_32.png
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 от палетата с Инструменти-->Основни. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .ZEM съдържащ данни за извънселищен кадастър и/или лесоустройство. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, от която е последния прочетен файл. След избор на файла системата стартира прочитането му и в зависимост от това дали в избраната директория има данни за землището от файла се процедира по един от следните два начина:
	- ако в директорията няма данни системата създава празни информационни масиви и ги запълва с данните от файла;
	- ако в директорията има данни системата отваря кратка форма за избор със следните възможности:

 Отказ	Отказ от извършваната операция 
 Заместване	Заместване на старите данни с новопрочетените от файла
 Смесване	Добавяне на данните от файла към тези в съществуващата вече база данни

	Потвърждаването на избора става с бутона ОК, а отказ - с бутона Cancel. При избор на ОК системата издава запитващо съобщение и при утвърдителен отговор извършва избраната операция. След приемане на данните се съставя протокол за състоянието на данните в ZEM файла, който се записва под име NAME.TXT (NAME - името на ZEM файла) и системата автоматично го отваря с NOTEPAD.


Настройки за ZEM формат

	При избор на файл от тип ZEM системата отваря форма за избор на слоеве и таблици, които да излизат в изходния файл. 

	В панел Слоеве се маркират (демаркират) кои слоеве поддържани от програмата и формата (Кадастър или Лесоустройство) да излязат в изходния файл. С бутона Всички слоеве се маркират всички слоеве и таблици във формата.Слоевете, които не излизат в дадена версия на формата са недостъпни при генерирането й.

	В панел Таблици се маркират (демаркират) кои таблици да излизат в изходния файл. 

 Собственици	Когато е маркирано в изходния файл ще излиза таблицата със собственици.
 Фиктивен	Когато е маркирано в изходния файл ще излизат фиктивни собственици за имотите,   
 собственик	които нямат въведен такъв. В полето под него може да се задава номерът на фиктивния собственик. Този номер трябва да е предварително въведен като собственик в базата данни.

 Масиви/райони	Когато е маркирано в изходния файл ще излизат и районите (масивите).
 Исторически	Когато е маркирано в изходния файл ще излизат историческите имоти (закрити 
 имоти	партиди).
 Проектни имоти	Когато е маркирано в изходния файл ще излизат проектните имоти.
 Исторически	Когато е маркирано в изходния файл ще излизат историческите (закрити) връзки имот-
 права	права.
	
	В панел Обхват има три радиобутона с които се маркира кои контури от слоевете да излязат в изходния файл.

 Всичко	В изходния файл ще излязат всички контури от избраните слоеве.
 Избрано	В изходния файл ще излязат онези контури от избраните слоеве, които са маркирани като избрани в съответните форми за редакция на данни или от меню Редакция.
 Текущ	В изходния файл ще излезе информация само за текущо избрания контур от  
 контур	съответния слой и връзките му с данни от други слоеве (ако те са маркирани).

 Запис	Запис на изходен ZEM файл по зададения избор.
 Отказ	Отказ от изпълнение на функцията.


Импорт на данни от Excel

	В това подменю се приемат (добавят) данни за имоти, собственици и права на собственост от файл във формат Excel (*.XLS) към базата данни на заредения графичен файл. Изборът става от падащото меню Служебни корекции-->Импорт на данни от EXCEL-->Вариант 1 (или Вариант 2) или от падащо меню Файл-->Import-->Импорт на собственици от EXCEL. При избора му се визуализира форма за добавяне на данни от файл във формат *.XLS. Данните задължително трябва да се намират в Sheet1 на файла. Разликата между  Вариант 1, Вариант 2 и Вариант 3 е в колоните, които трябва да са със следното съдържание:

	Вариант 1

	- Номер на имот;
	- ЕГН на собственик; 
	- име на собственик; 
	- ид.част числител; 
	- ид.част знаменател;
	- код за вид документ;
	- номер на документ; 
	- дата на документ;
	- том; 
	- дело;
	- регистър. 

	Вариант 2

	- Нов номер (във формат РРРР.ИИИИ.ССС.ООО);
	- Стар номер;
	- Начин на трайно ползване (стар) или функционално предназначение (ако е сграда);
	- Вид собственост на имота;
	- ЕГН на собственик; 
	- име на собственик; 
	- код за вид документ;
	- номер на документ; 
	- том;
	- регистър; 
	- дело;
	- дата на документ;
	- площ по документ; 
	- ид.част числител; 
	- ид.част знаменател;
	- квартал;
	- парцел;
	- конструкция на сграда;
	- брой етажи;
	- код на улица (5 символа по номенклатурата на землището).

	Вариант 3

	- Нов номер (във формат РРРР.ИИИИ.ССС.ООО);
	- Стар номер;
	- Начин на трайно ползване (стар);
	- Вид собственост на имота;
	- ЕГН//БУЛСТАТ на собственик; 
	- име на собственик; 
	- Етаж (на човека);
	- Ап (на човека);
	- Улица номер (на човека);
	- Вход (на човека);
	- Улица (на човека);
	- ид.част числител; 
	- ид.част знаменател;
	- Конструкция;
	- брой етажи;
	- квартал;
	- парцел;
	- дата на регистрация;
	- площ по документ;
	- код за вид документ;
	- номер на документ; 
	- том;
	- регистър; 
	- дело;
	- дата на документ;
	- Издател; 
	- име на улица (на имота);
	- Номер;
	- Блок;
	- Вход;
	- Етаж;
	- Апартамент;
	- ЕКАТТЕ (на субекта);
	- Блок (на субекта);
	- Вид  на субекта;
	- Код за начин на придобиване.     

	Забележка: Полетата Нов номер на имот и ЕГН на собственик трябва предварително (още в Excel) да са форматирани като текст, а в полето дата на документ датата трябва да се попълни с всички цифри (напр. 01.01.2001). Последните 3 (4) полета във Вариант 3 не са задължителни - този вариант работи с 32, 35 или 36 колони на *.XLS файла.

	Реализирани са следните страници: Данни и Имена на полета. 

	Данни

	В тази страница се избира файла с данни, както и допълнителна информация за импортваните данни.

 XLS файл	С натискане на бутона file_34.png
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 се отваря форма за избор на файл с данни.
	
 Номер на район	Задаване номер на район към който да се добавят имотите от файла с данни.

 Добави ...	Ако полето е маркирано номера на района се добавя към номера на имота (ползва се, ако във файла с данните не е въведен номера на района).

 ЕКНМ	Избира се землище към което да се добавят данните. Изборът е от землищата в заредения графичен файл.

 Ново НТП и	Ако е маркирано данните в поле НТП (функц. предназначение) се приемат по новите 
 функц.предн.	номенклатури, в противен случай - по старите.

	Имена на полета

	В тази страница се определя съответствието между полетата в *.XLS файла и тези от базата данни в MKADWIN. Определянето става след като вече е зареден *.XLS файла и при кликване с мишката в поле Име на колона в Excel се отваря падащо меню с имената на полетата в *.XLS файла и от него се определя съответствието с колона Име на поле в MKAD. Колоните в таблицата на MKADWIN са следните: Номер на имот, ЕГН, име, ид.част числител, ид.част знаменател, код за вид документ, номер на документ, дата на документ, том, дело, регистър.

 Добавяне	Добавяне на данните от *.XLS файла към базата данни. Бутонът не е достъпен, ако не е избран и зареден *.XLS файл.

 Изход	Изход от формата за добавяне на данни.

PAD

	Вход на данни от текстови файл в единен формат от данъчната администрация *.PAD. Изборът става от меню Файл->Import->PAD, меню Файл-->Отваряне или с натискане на бутона file_36.png
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 от палетата с Инструменти-->Основни. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .PAD съдържащ данни от данъчни декларации на собствениците на имоти, сгради и самостоятелни обекти. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, от която е последния прочетен файл. След избор на файла системата стартира прочитането му и в зависимост от това дали в избраната директория има данни за землището от файла се процедира по един от следните два начина:
	- ако в директорията няма данни системата създава празен информационен масив и го запълва с данните от файла;
	- ако в директорията има данни системата отваря кратка форма за избор със следните възможности:

 Отказ	Отказ от извършваната операция 
 Заместване	Заместване на старите данни с новопрочетените от файла
 
	Потвърждаването на избора става с бутона ОК, а отказ - с бутона Cancel. При избор на ОК системата издава запитващо съобщение и при утвърдителен отговор извършва избраната операция. След приемане на данните се съставя протокол за състоянието на данните в PAD файла, който се записва под име NAME.TXT (NAME - името на PAD файла) и системата автоматично го отваря с NOTEPAD. Прочетените от файла данни се запазват в специална таблица на базата данни на землището, която е достъпна при натискна на бутона Данъчни в страницата Собственици/Права на формите за имоти, сгради и/или СО.

Данни от данъчна служба

	С натискане на този бутон се отваря форма за търсене на данни за собственост на имоти, сгради и/или самостоятелни обекти (апартаменти) от данъчната служба (прочетени от *.PAD файл) и евентуалното им добавяне към базата данни за землището. Търсенето може да се извършва по зададени условия за различните реквизити на данните. Във формата са достъпни следните възможности за търсене и добавяне на данни:

	Данни за имот

 Номер	Задаване на номер на имот, сграда и/или самостоятелен обект за търсене. Ако е маркирано "квадратчето" след него търси по този номер.
 Стар номер	Задаване на стар номер на имот, сграда и/или самостоятелен обект за търсене. Ако е маркирано "квадратчето" след него търси по този номер.
 Квартал	Задаване номер на квартал за търсене.
 Парцел	Задаване номер на парцел за търсене.
 Улица	Задаване код или име на улица за търсене. Изборът може да стане и от падащото меню от номенклатурата за улици. С бутона file_38.png
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 може да се отвори номенклатурата за улици в землището.
 Улица име	Текстово поле, в което може да се зададе име (или част от име) за търсене.
 Номер	Задаване номер на адреса на имот за търсене.
 Махала	Задаване име на махала за търсене.

	Данни за сгради и сам. обекти (СО)

 Вход	Задаване номер на вход на сграда за търсене.
 Етаж	Задаване номер на етаж на сграда и/или СО за търсене.
 Ап.	Задаване номер на апартамент за търсене.

	Данни за собственик

 ЕГН/БУЛСТАТ	Задаване на ЕГН/БУЛСТАТ на собственик за търсене.
 Име	Задаване име на собственик за търсене.
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	Избор на собственик от номенклатурата със собственици в землището за търсене в данните на данъчната служба.


 Търсене	Стартира търсене на данни по зададените условия.	
 Покажи всички	Показва всички записи в данните независимо от зададените условия.
 Изчистване на	Изчиства съдържанието на полетата за задаване условия за търсене (без номера на имот). 
 филтъра
 Скрий вече	При маркиране на полето скрива вече добавените записи от данните на данъчната 
 добавените	администрация в базата данни на землището.	 
 записи
 Изход	Изход от менюто.
 Експорт към	Експортира в EXCEL всички намерени записи в данните на данъчната администрация.
 EXCEL
 Експорт към	Експортира в EXCEL маркираните записи в данните на данъчната администрация.  
 EXCEL на	Маркирането на записи става както следва:
 избраните	- отделен запис - като се позиционира върху него с курсора на мишката;
	- няколко непоследователни записа - като се държи натиснат клавиша Ctrl и с мишката се маркират необходимите 	записи;
	- няколко последователни записа - като се държат натиснати едновременно клавишите Ctrl и Shift и с мишката се 	посочат първия и   последния запис от поредицата;

	Панел (списък) с намерените данни

	В този панел (списък) се визуализират намерените записи от данните на данъчната служба по зададените условия и те могат да се добавят към базата данни на землището. При натискане на десния клавиш на мишката в полето с намерените данни се визуализира меню със следните възможности:

 Добави	Добавя елемента върху който е позициониран курсора на мишката към базата данни на    
 елемента	землището. Системата проверява дали вече има такъв запис и ако го има не го добавя за да не се допусне дублиране. След добавяне записа се маркира като добавен и се оцветява в друг цвят на екрана.
 Добави	Добавя избраните (маркирани) елементи към базата данни на землището. Системата   
 избраните	проверява дали вече има такива записи и ако някой от тях го има не го добавя за да    
 елементи	не се допусне дублиране. Добавените записи се маркират като такива и се оцветяват в друг цвят на екрана. Маркирането на записи става както е описано по-горе при експорт към EXCEL.	
 Експорт към	Експортира в EXCEL всички намерени записи в данните на данъчната администрация.
 EXCEL
 Експорт към	Експортира в EXCEL маркираните записи в данните на данъчната администрация. 
 EXCEL на	
 избраните	
 Маркирай	Маркира записа върху който е позициониран курсора на мишката като добавен. Това се 
 като добавен	прави в случаите, когато сме сигурни, че такъв запис вече съществува в базата данни за землището.
 Размаркирай	Размаркира добавен запис. Да се ползва, ако е допусната грешка при маркирането и/или   
 добавен	добавянето на записи към базата данни на землището.
 

CAD в стар кадастър

	Вход на данни от текстови файл в единен формат ( *.CAD) за имоти от стар кадастър (имоти на бившите собственици) при проектиране на зоните по §4 пт ПЗР на ЗСПЗЗ. Изборът става от меню Файл->Import->CAD в стар кадастър. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .CAD съдържащ данни за имоти от стар кадастър. Прочетените данни от файла за собственици, местности, улици, планове и издатели се записват в съответните таблици на системата. Данните за имоти и права на собственост се записват в таблиците за стар кадастър, а останалите таблици от файла не се обработват дори и да има информация в тях. Най-добре е тези данни да се приемат в празна директория, а при необходимост от обединяването им с плана на новообразуваните имоти (последните трябва да са в действащия кадастър на землището или в самостоятелна база данни) да се ползва функция Добавяне от меню Файл. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, от която е последния прочетен файл. След избор на файла системата стартира прочитането му и в зависимост от това дали в избраната директория има данни за землището от файла се процедира по един от следните два начина:
	- ако в директорията няма данни системата създава празни информационни масиви и ги запълва с данните от файла;
	- ако в директорията има данни системата отваря кратка форма за избор със следните възможности:

 Отказ	Отказ от извършваната операция 
 Заместване	Заместване на старите данни с новопрочетените от файла
 Смесване	Добавяне на данните от файла към тези в съществуващата вече база данни

	Потвърждаването на избора става с бутона ОК, а отказ - с бутона Cancel. При избор на ОК системата издава запитващо съобщение и при утвърдителен отговор извършва избраната операция. След приемане на данните се съставя протокол за състоянието на данните в CAD файла, който се записва под име NAME.TXT (NAME - името на CAD файла) и системата автоматично го отваря с NOTEPAD.

DXF

	Вход на данни от текстови файл във  формат  *.DXF на Autocad. Изборът става от меню Файл->Import->DXF, от меню Файл-->Отваряне или с натискане на бутона file_42.png
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 от палетата с Инструменти-->Основни. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .DXF съдържащ графични данни от система Autocad. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, от която е последния прочетен файл. След избор на файла системата отваря нов файл и отваря форма за определяне съответствието между слоевете и блоковете от DXF файла и типовете линии, текстове, условни знаци в MKADWIN. Определянето на съответствието става като се позиционира в съответното поле и от клавиатура се въвежда нужната информация. Съответствието се запазва във файл MKADACAD.INI и може да се ползва и по-късно. При натискане на бутона Четене във формата се стартира прочитането на DXF файла и след прочитането му информацията се визуализира на екрана. При натискане на бутона Отказ операцията не се изпълнява. Информацията от DXF файла се записва в текущия слой на програмата т.е. ако е визуализиран слой Кадастър се записва в него, ако са визуализирани самостоятелни обекти се записва в текущия етаж.

Настройки за DXF формат

	При избор на файл от тип DXF системата отваря форма за определяне съответствието между слоевете и блоковете от DXF файла и типовете линии, текстове, условни знаци в MKADWIN. Определянето на съответствието става като се позиционира в съответното поле и от клавиатура се въвежда името на слоя или блока от AUTOCAD. Съответствието се запазва във файл MKADACAD.INI и може да се ползва и по-късно. При писане пише само кадастъра или само избрания етаж, а при четене елементите се въвеждат в кадастъра или в избрания етаж.

 Писане	Запис на изходен DXF файл по зададени съответствия.

 Отказ	Отказ от изпълнение на функцията.

 пълни	Когато е маркирано във файла излизат пълните координати, в противен случай - 
 координати	локалните.

 Само избраните	Когато е маркирано във файла излизат само елементите, които са маркирани като избрани в графиката от съответните форми за редакция на данни или от меню Редакция.

 Всичко в избраните	Действа само когато е маркирано поле Само избраните. Когато се маркира във файла излизат всички елементи вътре в избраните контури, в противен случай - само избраните контури.


arh

	Вход на данни за точки от опорната мрежа от текстови файл във формат ARH от системата за изравняване на опорни мрежи на Дико Антонов. Изборът става от меню Файл->Import->ARH или от меню Опорна мрежа-->ARH In. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .ARH съдържащ данни за точки от опорна мрежа. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, където е цифровия модел на зареденото землище. Файлът с данни трябва да има следния формат: 

	Коментарен ред

	NNNNNN XXXXX.XXX YYYYY.YYY T HHH.HH, където

 NNNNNN	Номер на точката.
 XXXXX.XXX	X координата на точка в геодезическа координатна система.
 YYYYY.YYY	Y координата на точка в геодезическа координатна система.     
 Т	Тип на точката. Ако е изпуснат се подразбира тип 2 - триангулачна точка. Типовете са по номенклатурата на системата.
 HHH.HH	Кота на точката.

Четене на SHP

	При избор на командата първо се отваря формата за избор на SHP файл за четене, а след избора му се отваря следната форма за вход на данните от SHP файла в базата данни на MKAD for Windows:

	Панел Данни от шейп			
 
 Географски	Маркиране на вида координати на входния файл. 
 координати

 Координатна	Избор на координатна система, в която са данните от входния SHP файл. Изборът става от 
 система	падащо меню от списъка на координатни системи поддържани от MKAD for Windows. По подразбиране е в положение Недефинирана.
 
	Панел Данни за .А файла 
 
 Координатна	Показва координатната система, в която са данните в .A файла. Последната може 
 система	да се променя с избор от падащото меню от списъка на координатни системи поддържани от MKAD for Windows (ако е грешна или не е зададена).
 
 Референтна	Референтна точка Изток на .А файла. Може да се промени, ако е грешна или не е зададена.
 точка Изток

 Референтна	Референтна точка Север на .А файла. Може да се промени, ако е грешна или не е зададена.
 точка Север

	В зависимост от това какъв обект има в SHP файла (контур, линия, точка) по-надолу във формата се появяват различни страници с полета, които трябва да се попълнят преди да се осъществи вход на данните.

	Страница Контур

 Начален номер	Задаване на начален номер на контур. По подразбиране е 1.1.
 на контур

 Номер	Когато е избран радиобутона Пореден номерата на контурите се задават като поредни номера след началния, а ако е избран радиобутона От поле - номерата се четат от полето на файла зададено от падащото меню Поле номер.

 Поле номер	От падащо меню се задава номер на поле от входния SHP файл от който да се четат номерата на контурите. Работи при включен радиобутон От поле.

 Слой	Задаване слой, в който е контура от номенклатурата на слоеве поддържани от MKAD for Windows. Изборът става от падащо меню.

 Четене на	Когато полето е маркирано от входния SHP файл се четат само линиите описващи контурите без номерата им.
 контура като
 линия

	Страница Линия

 Тип на	Задаване тип на линия по номенклатурата на MKAD for Windows. Задаването може да 
 линия	става от клавиатурата като число или да се избере от падащото меню.

	Страница Точка

 Вид	Избор на вида на точката. Алтернативно могат да се избират Подробни или Опорна мрежа в зависимост от това кой от двата радиобутона е маркиран.

 Тип	Задаване тип на опорна точка по номенклатурата на MKAD for Windows. Задаването може да става от клавиатурата като число или да се избере от падащото меню. 

 Начален номер	Задаване на начален номер на поредицата от точки.

 Вход	Четене (вход) на данните от SHP файла.

 Отказ	Отказ от функцията и затваряне на формата.


Четене GPX

	При избор на командата първо се отваря формата за избор на GPX файл за четене, а след избора му се отваря следната форма за вход на данните от GPX файла в базата данни на MKAD for Windows:

	Панел Данни за .А файла 
 
 Координатна	Показва координатната система, в която са данните в .A файла. Последната може 
 система	да се променя с избор от падащото меню от списъка на координатни системи поддържани от MKAD for Windows (ако е грешна или не е зададена).
 
 Референтна	Референтна точка Изток на .А файла. Може да се промени, ако е грешна или не е зададена.
 точка Изток

 Референтна	Референтна точка Север на .А файла. Може да се промени, ако е грешна или не е зададена.
 точка Север

 Линия	В полето преди надписа се маркира дали да се чете информацията от входния файл като линии, а от падащото меню в дясно се избира с какъв тип да се въведе линията по номенклатурата на Mkad for Windows.	

 Опорна точка	В полето преди надписа се маркира дали да се чете информацията от входния файл като опорни точки, а от падащото меню в дясно се избира с какъв тип да се въведе опорната точка по номенклатурата на Mkad for Windows.

 Подробна точка	В полето преди надписа се маркира дали да се чете информацията от входния файл като подробни точки.

 Условен знак	В полето преди надписа се маркира дали да се чете информацията от входния файл като условни знаци, а от падащото меню в дясно се избира с какъв тип да се въведе условния знак по номенклатурата на Mkad for Windows.


 Вход	Четене (вход) на данните от GPX файла.

 Escape	Отказ от функцията и затваряне на формата.



Export

CAD v1.00

	При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат CAD v1.00. След избора се отваря формата за настройки на CAD файл.

	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение CAD. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - CAD v1.00.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.


CAD v2.00

	При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат CAD v2.00. След избора се отваря формата за настройки на CAD файл.

	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение CAD. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - CAD v2.00.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.


CAD v3.00

	При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат CAD v3.00. След избора се отваря формата за настройки на CAD файл.

	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение CAD. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - CAD v3.00.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.


CAD v4.00

	При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат CAD v4.00. След избора се отваря формата за настройки на CAD файл.

	ВНИМАНИЕ! Ако документа за собственост е акт за държавна или общинска собственост, в изходния файл се извеждат или номера и датата на акта, или номера и датата на вписване в Агенцията по вписванията (АВ) в зависимост от това дали е маркирано или не полето Запазване на номер на АКТ за ОС/ДС.

	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение CAD. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - CAD v4.00.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.

CAD v4.00 от стар кадастър

	При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат CAD v4.00 на данните от слой Стар кадастър. След избора се отваря формата за настройки на CAD файл.

	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение CAD. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - CAD v4.00.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.

ZEM v1.00

	При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат ZEM v1.00. След избора се отваря формата за настройки на ZEM файл.

	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение ZEM. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - ZEM v1.00.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.


ZEM v2.00

	При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат ZEM v2.00. След избора се отваря формата за настройки на ZEM файл.

	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение ZEM. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - ZEM v2.00.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.


DXF

	При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат DXF. След избора се отваря формата за настройки на DXF файл.

	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение DXF. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - DXF.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.


GPX (MapSourse)

	Отваря форма за задаване диск/директория и име на файл (*.GPX) за запис на информацията от *. А файла в GPX формат за системата MapSourse.

MIF/MID и SHP

	При избор на функцията се отваря форма за настройки и запис на информацията във формат MIF/MID или SHP. Формата съдържа следните възможности:

	Панел Експорт на

	В панела се съдържат набор от полета тип "chek-box" за маркиране кои графични елементи да излязат в изходния файл. Поне един елемент трябва да бъде избран (checked).

 Избери всички	Маркира като избрани (checked) всички полета.

 Обърни	Обръща избора. Маркираните полета се демаркират, а немаркираните се маркират. 

	Панел Допълнителни настройки

 Само на	Когато полето е маркирано в изходния файл се експортват само тези елементи от 
 избраното	цифровия модел, които са маркирани като избрани.

 Географски	Когато полето е маркирано в изходния файл се експортват географски координати, в  
 координати	противен случай - каквито са в цифровия модел (*.А файла).

	Панел Вид на данните

 Нормални	Когато е маркирано се експортват данните за нормални партиди на имоти и сгради.
 данни	

 Проектни	Когато е маркирано се експортват данните за проектни партиди на имоти и сгради.
 данни	

 Исторически	Когато е маркирано се експортват данните за исторически (закрити) партиди на имоти и 
 данни	сгради.	


 Изход	Затваряне на формата

 Експорт MIF	Отваря форма за избор на диск/директория и име на изходния файл в MIF формат. За всеки графичен елемент маркиран в панел Експорт на се генерират по 2 файла с разширение съответно *.MIF и *.MID. Към името на файла зададено от потребителя се добавя и името на слоя в който е графичния елемент. 

 Експорт SHP	Отваря форма за избор на диск/директория и име на изходния файл в SHP формат. За всеки графичен елемент маркиран в панел Експорт на се генерират по 3 файла с разширение съответно *.SHP, *.SHX и *.DBF (ако е маркирано полето Географски координати се появява и 4-ти файл - *.PRJ). Към името на файла зададено от потребителя се добавя и името на слоя в който е графичния елемент. При задаване на име започващо с цифра програмата автоматично добавя отпред символа "_" (долна черта).

Имена на SHP и MIF файлове

	Имената на файлове в SHP (*.SHP, *.SHX  и * .DBF) или MIF (*.MIF и *.MID) формати се образуват като към зададеното от потребителя се добавя и името на слоя в който е графичния елемент както следва:

	- RA	- за райони (кадастрални);
	- IM	- за имоти;
	- SG	- за сгради;
	- KV	- за квартали (от регулация);
	- PARC	- за парцели;
	- LESO	- за подотдели (слой Лесоустройство);
	- ZEML	- за землищна граница (контур 0.0 или 999.0)
	 
	При задаване на име започващо с цифра програмата автоматично добавя отпред символа "_" (долна черта).

Настройки за чертане и печат

Принтер настройки

	Изборът става от падащото меню Файл или от Инструменти-->Стандартни с бутона file_44.png

file_45.wmf

 и в него се настройват параметрите за изчертаване на карти. Придвижването между полетата става с клавиша Tab или като се позиционира с мишката в съответното поле. Размерите на рамката за изчертаване на карта се задават чрез възможностите от панела Прозорец. Параметрите се запазват в директорията с данни за землището под име NAME.INI, където NAME е името на *.А файла.

 	Панел Прозорец 

 Цял 	Избира целия картен лист (цялата графика на землището) 
 Рамка 	Определяне графично прозореца за изчертаване като с мишката се фиксират двата му противоположни върха.   
 Движение 	Движение на предварително зададена рамка за изчертаване на различни участъци от цифровия модел. 
 Xmin	Задаване минимална координата на прозореца за изчертаване по X. 
 Xmax 	Задаване максимална координата на прозореца за изчертаване по X.
 Ymin 	Задаване минимална координата на прозореца за изчертаване по Y.
 Ymax 	Задаване максимална координата на прозореца за изчертаване по Y. 
 Ширина 	Задаване на ширината на рамката за изчертаване в см.
 Дължина 	Задаване на дължината на рамката за изчертаване в см.

 	Панел Размер на листа-необходим 

 Ширина 	Размер на ширината на листа за зададения принтер (плотер). Полето не може да се редактира. Вдясно от него се визуализира необходимия размер на листа по ширина за изчертаване и ако е по-голям от този на принтера (плотера) свети в червено. 
 Дължина	Размер на дължината на листа за зададения принтер (плотер). Полето не може да се редактира. Вдясно от него се визуализира необходимия размер на листа по дължина за изчертаване и ако е по-голям от този на принтера (плотера) свети в червено.
 Поле по X	Отместване на рамката на картата от края на листа по X в см. 
 Поле по Y	Отместване на рамката на картата от края на листа по Y в см.
 Центриране	При маркиране на полето чертежът се центрира върху листа независимо от зададените отмествания с горните две функции.
 Въртене на 90°	Въртене на изображението на 90°.
 Параметри 	Меню Параметри.
 Генерация	Генерация на рамката на чертежа (текст и линии) като част от графичния файл. Бутонът е активен само, ако параметърът Рамка от панела Рамка е в положение различно от Няма. Генерирането става след запитващо съобщение и утвърдителен отговор. След генерацията параметърът Рамка от панела Рамка се поставя автоматично в положение Няма.
 Ориентация	Ориентиране на чертежа върху листа в зависимост от това кой радиобутон е маркиран - Портрет или Пейзаж.

 	Панел Рамка

 Рамка	Определяне вида на рамката на чертежа. Задаването става от падащо меню.Когато е зададена Кадастрална 1000,  Кадастрална 5000 или Кадастрална 500 в долния край на панела се отваря меню за задаване номера на картния лист, като зоната (К3, К5, К7 или К9) се попълва от падащо меню, второто поле - от клавиатура, а третото и четвъртото се избира от списък, който се активира при двукратно кликване с мишката в полето. Появява се и поле тип chek-box "Основно сечение на релефа..." и ако е маркирано този текст излиза под рамката на картата, а ако не е - неизлиза. След задаване на необходимото и натискане на ОК програмата автоматично измества рамката на местоположението на зададения картен лист.
 Мащаб	Задаване на мащаба за изчертаване. Той може да бъде различен от мащаба на графичния файл (цифровия модел). При такъв случай размерите на графичните елементи (надписи, знаци и др.) на чертежа ще се променят (мащабират) със съотношението между двата мащаба.
 Височина	Задаване височината на сечението на релефа в м.
 на сечението	

 	Панел Корекция на кръстовете 

 Разстояние по x	Задаване разстояние между координатните кръстове по x в см
 Разстояние по y	Задаване разстояние между координатните кръстове по y в см
 Стандартно	Възстановяване на стандартното разстояние между координатните кръстове (10х10 см)
 
	Долен панел	

 Позиция	Поле с указателен текст за позицията на извънрамковите данни. Не се редактира. Необходимо е да се обърне внимание, че поле "Долу-Център" няма, понеже там програмата автоматично изписва зададения мащаб и сечението на релефа. 
 Текст 	Поле с текст за извънрамковите данни. Попълва се от клавиатурата. Дължината на въведения текст трябва да се съобрази с размерите на листа за да не се застъпят надписите на чертежа. Типовете текст с които се изписват извънрамковите данни зависят от избрания вид на рамката на чертежа. Данните се пазят във файл NAME.INI в директорията с данни в секцията [ramka], където NAME е името на *.А файла. Ако искаме да ползваме същите настройки и за друг графичен файл (в същата или друга директория) трябва да изкопираме този INI файл с името на другия *.А файл.

 Запазване	Запазва настройките във файл .ramka и могат да се четат при зареждане на друг графичен файл.
 Четене	Четене на настройките за чертане от файл .ramka или от файл fname.ini.

 ОК	Потвърждение на промените.
 Cancel	Отказ от зададените данни.		
 Принтер	Отваря прозорец за смяна на принтера (плотера) и/или неговите параметри (Print Setup).
 Разглеждане 	Отваря формата за разглеждане на подготвения чертеж. 
 Принт 	Отваря формата за отпечатване на подготвения чертеж.
 Принт във файл 	Отваря формата за запис на подготвения чертеж в плотерен файл.
 Принт във WORD 	Отваря формата за запис на подготвения чертеж в WINWORD.


Типове текст

	Типовете текст с които се изписват извънрамковите данни са съгласно номенклатурния файл за съответния мащаб (секция Текст) и в зависимост от избрания вид на рамката на чертежа са следните:

	1. При вид на рамката Топографска:
	- горе в ляво - тип 61;
	- горе център - на първия ред тип 58, а на втория и третия - тип 144;
	- горе в дясно - тип 62;
	- долу в ляво - тип 63;
	- долу център - тип 59;
	- долу в дясно - тип 60.

	2. При вид на рамката Кадастрална (за всички подтипове):
	- горе в ляво - тип 61;
	- горе център - на първия ред тип 58, а на втория и третия - тип 144;
	- горе в дясно - на първия ред - тип 62, на втория - тип 65, на третия - тип 66;
	- долу в ляво - тип 63;
	- долу център - на първия ред - тип 59, на втория и третия - тип 67;
	- долу в дясно  - на първия ред тип 60, на втория и третия - тип 67;
	- на съседните картни листове - тип 64 (за Кадастрална и Кадастрална без прав.) и тип 67 (за 
		Кадастрална 1000 и Кадастрална 5000);
	- на този картен лист (в ъглите) - тип 64.


Принт разглеждане

	При избор на функцията се визуализира екран за предварителен преглед на подготвената за изчертаване карта (print preview).
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 Навън	Увеличение на прозореца.
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 Навътре 	Намаление на прозореца.
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 Цял лист 	Извеждане на целия картен лист.
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 Принтер 	Отваря форма за отпечатване на картата (Print).
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 Настройки		Отваря формата за настройка на параметрите на картата.

Принт

	Изборът става от падащото меню Файл или с бутона Принт от формата Принтер настройки. Отваря форма за отпечатване на картата (Print) и отпечатването става директно на избрания принтер (плотер). Ако е маркирано полето Print to file след натискане на ОК ще се отвори форма за задаване на диск, директория и име на изходен плотерен файл. 

Принт в Word

	Изборът става от падащото меню Файл или от Принтер Настройки-->Принт във WORD. При избор на функцията се отваря форма за запазване във файл с разширение RTF на графична информация като по подразбиране се предлага за име на файла името на графичния файл, а за местоположение - директорията му. След запазване на файла програмата автоматично стартира WINWORD и зарежда генерирания RTF файл. Прозорецът с графичната информация, която се запазва се определя в Принтер настройки.

Принт във файл

	Отваря форма за запис на картата (частта от карта) за изчертаване (плотиране) в плотерен файл, който по-късно може да бъде отпечатан (плотиран) на съответния принтер (плотер). Оформянето на картата и задаване на извънрамковите данни на чертежа става с функция Принтер Настройки. Формата съдържа следните възможности:

 Име на файл	Задаване име на плотерен файл.
 Ширина	Задаване дължината на листа в см. 
 Дължина	Задаване на ширината на листа в см.
 Размер	От падащо меню се избират стандартни размери на чертожния лист (А4, А3 и т.н.) при което се сменят съответно и размерите в полета Ширина и Дължина. Ако в тях се зададат нестандартни размери от падащото поле автоматично се избира положение Custom.
 Центриране	Когато полето е маркирано чертежа се центрира върху избрания лист.
 Landscape	Когато полето е маркирано се обръща ориентацията на чертежа (разменят се размерите на полетата Ширина и Дължина. Тази размяна е валидна само когато в полето Размер е избрана стойност различна от Custom.
 OK	Потвърждаване на зададеното и изход от формата. Ако зададеното име на файл вече съществува в указаната директория системата издава предупреждаващо съобщение за презапис. След запис на файла автоматично се стартира програмата MKADPM за разглеждане и евентуално плотиране на файла.
 Escape	Изход от формата.
 Преглед 	Разглеждане (preview) на плотерния файл.

	Получения плотерен файл може да се отпечата по няколко начина:
	
	- от DOS с командата:

	COPY /B NAMEFILE PORTx, където NAMEFILE е името на плотерния файл, а PORTx е съответно порта на който е свързан принтера (плотера)
 
	- от WINDOWS с copy на файла и paste върху "иконката" на принтера (плотера).

	- със специализирана програма за преглед и отпечатване на плотерни файлове (PlotManager) - напр. MKADPM.

Настройки за печат на документи 

	Формата за настройка на параметрите и отпечатване на изходни документи (скици, заповеди, регистри, баланси и др.) се състои условно от два панела: Изход за отчета и Опции.
	От панела Изход за отчета трябва да се маркира един от трите радиобутона: На принтер, На екран или Файл. По подразбиране е маркиран радиобутона "На екран".

 На принтер 	Указва, че документът ще се отпечатва на принтер. При маркирането му стават достъпни полетата от панел Опции, където може да се зададат брой копия за отпечатване и начин на подреждане.

 На екран 	Указва, че документът ще се извежда на екран, където може да се разглежда, да се отпечатва, както и да се запазва на файл.
 Файл 	Указва, че документът ще се записва на дисков файл. При маркирането му стават достъпни полетата за запис на файла и Формат - за определяне на изходния формат, в който да се запише документа. Полето Формат се попълва от падащ списък, а с бутона file_56.png
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 се избира диск и директория за запазване на файла.

 Да 	Потвърждава генерацията на документа и извеждането му на Екран, Принтер или Файл в зависимост от маркираните вляво радиобутони. При извеждане на Екран се отваря формата за Разглеждане на изхода. При генерация на Файл бутона не е достъпен докато не се зададе име на файл.

 Отказ	Отказва се генерацията на документа. 

 Настройки/Принтер	Oтваря прозорец за избор на принтер за отпечатване и настройка на неговите параметри (Print Setup).  За принтер А3 на CANON трябва да се избере A4 от програмата, а в настройките на принтера да се избере А3. Иначе принтера реже част от скицата.
 Опции 	Отваря меню за допълнителни настройки на отстоянията на текста (рамката на скицата) от краищата на листа, а за кадастралния регистър - размери на отделните колони и шрифт (размер) на буквите. Потвърждаването на промените става с натискане на бутона Запис (ОК), а отказът - с бутона Отказ.

 Параметри	Бутонът се появява вместо описания по-горе Опции при отпечатване на скици на имоти, сгради, схеми на самостоятелни обекти или документи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и отваря формата за настройка на параметрите за отпечатване на скици (схеми) или съответно формата за настройка на параметрите за отпечатване на документи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ .

 Разширение	Множител за относително разширение на графичния прозорец на скицата (схемата) спрямо прозореца на имота (стандартно 0.33)

 Номер	Когато полето е маркирано в скицата (схемата) излиза номера й, който се попълва в полето вдясно от него и ако в съответния макет за скица е поставена командата $скица.номер$.

 Макет	От падащо меню се избира необходимия макет за скицата.

 Доп. настройки 	Панел за допълнителни настройки при отпечатване на кадастрален регистър.	

 към EXCEL 	Експорт в EXCEL. Бутонът не е наличен за всички изходни документи от системата.

 към WORD  	Експорт в WINWORD. Бутонът не е наличен за всички изходни документи от системата.
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 Редакция макет 	Стартира WINWORD и зарежда макета на документа за редактиране. След приключване на редакцията програмата WINWORD трябва да се затвори за да може макета да се ползва от MKADWIN. Бутонът е наличен само за документи, които използват макетни файлове.

	При отпечатване на номенклатури на системата в долния край на формата има радиобутони за сортиране на данните по някои от основните им параметри.

Разглеждане на изхода

	Формата за разглеждане на изходния документ съдържа подменюта с команди, които дават възможност за преглед, разпечатване и/или запазването му във файл.

 	Файл

 file_60.png

file_61.wmf

 Отвори (Ctrl+O)	Отваряне на друг записан изходен файл (*.NDR)		 
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  Запиши като	Запис на изходния документ във файл (*.NDR)
        (Ctrl+S)
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 Печат (Ctrl+P)	Отваря формата за настройка и отпечатване на изходния документ
 
	Страница
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 Първа 	Позиционира се на първата страница от документа.
        (Ctrl+Home)
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 Предишна	Позиционира се на предишната страница от документа спрямо текущата.
        (Ctrl+PgUp)
 file_70.png

file_71.wmf

 Следваща	Позиционира се на следващата страница от документа спрямо текущата..
        (Ctrl+PgDn)
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 Последна	Позиционира се на последната страница от документа.
        (Ctrl+End)
 Скочи на стр.#	Преминава на зададена страница от документа
 (Ctrl+G)

	Лупа
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 Приближаване	Приближава изображението.	 
        (+)
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 Отдалечаване	Отдалечава изображението.
        (-)
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 Цял (Ctrl+F)	Показва цяла страница.
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 Цял (Ctrl+W)	Показва цяла страница.	
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 Изход	Изход от формата за разглеждане.
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 Рамка 	Промяна графичната рамка на скицата.
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 Параметри 	Подменю Параметри-Скица. След затваряне на подменюто скицата се прегенерира автоматично с новите параметри (ако са били променени).


Допълнителни настройки за кад.регистър

 От имот	Начален номер на обект (имот, сграда) от който да започва кадастралния регистър.

 До имот	Краен номер на обект (имот, сграда) до който да завършва кадастралния регистър.

 Номер на начална	Номер на страница от която да започва кадастралния регистър. 
 страница

 Шрифт	Височина на буквите (шрифта).

 ЕКАТТЕ в кадастр.	При маркиране на полето в кадастралния регистър към номера на обекта се добавя  
 идентификатор	отпред и ЕКАТТЕ (ЕКНМ) на населеното място за което е генериран регистъра.

 Печат на площ по	При маркиране на полето в кадстралния регистър излиза и площта по документ на 
 документ	съответния обект.

 Печат на сгради и	При маркиране на полето в кадстралния регистър се включват сгради и 
 сам. обекти	самостоятелни обекти.

 Печат на доп.данни	При маркиране на полето в кадстралния регистър се включват данните за 
 за сам. обекти	прилежащи помещения и общи части.

 Печат само на един	Когато полето е маркирано в кадастралния регистър излизат само един комплект 
 документ	данни от документа за собственост - ако има данни от СВ излизат те, ако няма - данните от нотариуса. Ако полето не е маркирано в кадастралния регистър излизат толкова комплекти данни за собственост колкото са въведени в базата данни.


Промяна графичната рамка на скицата

	При натискане на бутона Рамка (file_88.png
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) от формата за визуализация на скица се отваря форма, която позволява да се промени рамката на графичното изображение на скицата. На фона на графиката на землището се вижда скицата и се появява правоъгълен прозорец, който може да се променя в рамките на листа. След фиксирането на новия прозорец с Enter или левия бутон на мишката трябва да се натисне бутона ОК при което скицата се прегенерира с новия прозорец на графичното изображение.
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 Прозорец	Указват се два от върховете на прозореца.
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 Движение	Изместване на графичния прозорец. При избор на функцията графиката се движи по екрана. Функцията може да се активира и при натискане на скрол-бутона ("колелцето") на мишката.
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 Навън  	Увеличение на прозореца.
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 Навътре	Намаление на прозореца.
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 Цял	Извеждане на цялата скица.
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 Пречертаване	Обновява (пречертава) графичния прозорец.
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 Рамка	Променя вътрешната рамка на скицата.
 
 ОК	Потвърждаване на въведения графичен прозорец и прегенериране на скицата.
 Отказ	Отказ от промяна на графичния прозорец на скицата.

Параметри

	Подменюто се активира от падащото меню Файл-->Параметри, с функционален клавиш F8 или от палетата с допълнителни инструменти с бутона file_104.png
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.

 Общи  	Общи параметри на системата.

 Видимости	Определяне какво да се вижда на екрана от графиката на модела

 Линии 	Преглед и редакция на параметрите на линии. Изборът на елементи може да става по отделно или групово.

 Текст	Преглед и редакция на параметрите на текстови надписи. Изборът на елементи може да става по отделно или групово.

 Знаци	Преглед и редакция на параметрите на условни знаци. Изборът на елементи може да става по отделно или групово.

 Оп. мрежа	Преглед и редакция на параметрите на точките от опорната мрежа. Изборът на елементи може да става по отделно или групово.

 Тем. карти 	Задаване на тематични карти и техните параметри.

 Скица	Задаване параметрите на скицата. Виж и служебни команди за скица.

 Документи	Задаване параметрите на заповедите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
 Параграф 4

 Схеми на	Задаване параметри за изчертаване схеми на етажи. 
 етажи/карнети

 Файл  	Настройка на общи параметри за файла. Бутонът се появява само, ако има зареден графичен файл. Настройките се помнят директно в графичния файл, затова при промяната им за да се запазят трябва задължително да се запази графичния файл.

 Картни 	Задаване на зони (К-3, К-5, К-7, К-9) и мащаби за изчертаване на разграфка на картни   
 листове 	листове. 

 OK	Потвърждаване на промените и затваряне на формата.

 Cancel	Отказ от промените и затваряне на формата.

 Help	Отваряне на екран с помощ.

 save desktop	Запазване на работния екран, когато работят различни хора на даден компютър. Запазва се състоянието на работните палети във файл с име NAME.INI, където местоположението и името му (NAME) се задават от потребителя.


 load desktop	Зареждане на работния екран, когато работят различни хора на даден компютър. Зарежда се състоянието на работните палети от файл с име NAME.INI, където местоположението и името му (NAME) са били зададени от потребителя.

 save maps	Запазване на настройките за тематични карти. Те се запазват във файл с име NAME1.INI (аналогичен на MAPS.INI), където местоположението и името му (NAME1) се задават от потребителя. Бутонът се появява само когато е активна страницата за тематични карти.

 load maps	Зареждане на настройките за тематични карти. Те се зареждат от файл с име NAME1.INI (аналогичен на MAPS.INI), където местоположението и името му (NAME1) се задават от потребителя. Бутонът се появява само когато е активна страницата за тематични карти.	

 Save NOM	Запазване на параметрите от текущо заредения NOM файл във файл с име NAMENOM.NOM, където местоположението и името му (NAMENOM) се задават от потребителя.

 Load NOM	Зареждане на параметри за номенклатурен файл от файл с име NAMENOM.NOM, където местоположението и името му (NAMENOM) се задават от потребителя.


Общи параметри

 Мащаб  	Задава се мащаба за работа от клавиатурата.

 Брой Undo 	Задава се максималния брой на операциите, от които може да се откажем.  
 
 Прозорец и движение	Маркирането на това поле влияе върху изпълнението на функциите   
 на второ чукване   	Прозорец и Движение от меню Лупа по следния начин:
	- ако полето не е маркирано цитираните функции се активират с натискане на левия бутон на мишката и се изпълняват при отпускането му ;
	- ако полето е маркирано цитираните функции се активират с натискане на левия бутон на мишката и се изпълняват след повторното му натискане.
  
 Зареждане на	Маркирането на това поле указва на системата при следващо   
 последния файл	стартиране да зарежда автоматично последния графичен файл, с който е работено при последната сесия.

 Чертане за векторизиране	Включване на цвета при векторизиране. Когато полето е маркирано всички графични елементи във файла се изобразяват на екрана с еднакъв цвят - този който е избран в панел Цветове-->При векторизиране. Полето е подходящо да се маркира, когато се векторизират растерни изображения за да може векторизираните елементи да се отличават ясно от останалите цветове на растера. Преез другото време е по-подходящо полето да е демаркирано за да може графичните елементи да се изобразяват на екрана със собствените си цветове зададени в *.NOM файловете.

 NOM файл от директорията	Когато полето е маркирано програмата чете *.NOM файла за съответния 
 на а файла	мащаб от директорията с данни за цифровия модел т.е. там където е *.A файла (ако там има такъв). В противен случай се *.NOM файла от системната директория на MKADWIN.
 
	Панел Цветове

 Посочени елементи	Задаване цвета за изобразяване на екрана на посочен графичен елемент

 Страни на контура	Задаване цвета за изобразяване на екрана на страната на контура при генерация

 Избрани елементи	Задаване цвета за изобразяване на екрана на избрани графични елементи при добавяне на данни

 При векторизиране	Задаване цвета за изобразяване на екрана на графичните елементи при векторизиране на растерни изображения.

 На екрана	Задаване цвета на фона на графичното изображение. Ако той съвпада с цвета за екрана на някои от графичните елементи (линии, текстове и др.) те няма да се виждат.


 Фиктивен собственик в CAD4	Когато полето е маркирано при изход в CAD4 за всички обекти, които нямат собственици излиза фиктивна връзка (право) с ЕГН=8888888888 като в базата данни не се създава запис в таблиците за права и собственици. Ако такъв CAD файл се зареди обратно тези връзки ще се появят като реални.

 Autosave	При маркиране на полето се включва автоматично запазване на графичния файл през интервал от време определен в минути от полето вдясно. Файлът се запазва в директорията с данни за землището с разширение REC.

 Много копия на програмата 	При маркиране на полето се позволява многократно отваряне на програмата (MKADWIN)

 Потвърждение на 	Когато е маркирано задава въпрос и иска потвърждение при изтриване 
 изтриването	на графични елементи. Когато не е - въпросът е изключен и изтриването се извършва незабавно.

 Позициониране на мишката 	Когато е маркирано курсора на мишката се позиционира върху бутона  
 върху бутона по подразбиране	по подразбиране (Да, Не или друго), а при затваряне на формата се връща на предишното положение в графиката.

 Редакция на нов сам. обект	Когато е маркирано след генериране на нов СО в графиката автоматично се отваря формата за редакция на текстови данни за СО. В обратния случай формата не се отваря и може да се премине веднага към генериране на следващ СО в графиката.

 Тест за вида кирилица в CAD	Когато полето е маркирано при отваряне на CAD файл програмата   
 файл	проверява за вида на кирилицата (Windows, руска, DOS), когато не е маркирано се приема, че кирилицата е DOS.

 Обединяване при генерация	Когато полето е маркирано при генериране на контури програмата обединява посочените линии (когато е възможно), в противен случай - не ги обединява и в описанието на контура те остават както са в цифровия модел по реда на посочването.

 Центриране на края на	Когато полето е маркирано при ръчно генериране на контури програмата  
 линията при генерация	автоматично измества графичния прозорец на екрана, така че последната добавена линия да е центрирана в него.
   
 Включване на системата с	Дава възможност да се работи с кодове за достъп. При маркирането   
 потребители	на това поле системата иска потвърждение и ако то се маркира след това при всяко стартиране на програмата тя ще изисква име на потребител и код за достъп. В този случай след влизане в системата в общите параметри вместо това прозорче се появяват един или два допълнителни бутона отварящи менюта за работа с пароли. 

Много копия на програмата

	За да се повиши броя на едновременните работещи копия на програмата трябва да се повиши стойността на параметъра SHAREDMEMSIZE в BDEadmin-->System-->INIT - например на 4096 и повече като за целта BDEadmin трябва да се отвори СЛЕД стартиране на MKADWIN. Отварянето става от Start-->Programs-->Mkad for Windows-->BDEadmin. При работа на 2 и повече копия на програмата в параметрите са запазват стойностите на последното затворено копие. 

Работа с потребители

	След включване на системата за работа с потребители след всяко следващо влизане в програмата ще се изисква име и парола на потребител за влизане и работа в нея. Освен това в меню Параметри --> Общи ще са достъпни бутони за работа с потребители в зависимост от правата на съответния потребител.
  
 Промяна на лична	Появява се винаги и с него всеки потребител може да променя своята парола.
 парола	 
 
 Операции с 	Появява се само когато се влезе с администраторски права. Администраторът може    
 потребители	да променя всички права на всички потребители, както и да въвежда нови потребители в системата с техните права. В левия панел се появява списъка с потребителите, а в дясно се визуализират правата на потребителя, който е избран. 

 Нова парола 	Администраторът може да сменя паролата на вече въведени в системата потребители, които са забравили своята парола за достъп. 

 Нов потребител 	Може да се въведе нов потребител в системата и да се определят правата му. Необходимо е освен това да се маркира полето Активен за да има потребителят достъп до системата. При задаване на име и парола на потребител има значение дали са въведени с малки или главни букви, както и дали са на латиница или кирилица. Системата не допуска въвеждането на потребители с еднакви имена. След въвеждане името на потребителя системата иска потвърждение понеже то не може да се променя в бъдеще.

 Изключване	Работата с потребители може да се изключва САМО от потребители с администраторски права като се маркира съответното прозорче долу вдясно. Системата издава запитващо съобщение и предлага да се зададе паролата на потребителя, който иска изключването на системата за работа с потребители. Тогава при следващо стартиране програмата ще работи без права за достъп. 

 Забравена парола	Възможни са два варианта при забравяне на потребителска парола:

	1. Потребител без администраторски права 
	В системата влиза администратор и задава нова парола на потребителя.

	2. Потребител с администраторски права (Администратор) 
	Когато се влиза в системата с администраторски права долу вляво на входния екран се появява поле Забравена парола и то се ползва, когато администраторът е забравил своята парола. При натискане в зоната на това поле се отваря екран от два реда като в горния се визуализира някакво число. То трябва да се запише (запомни) и администраторът да се свърже веднага с ЕТ "КОЛМА" (без да затваря този екран) за да получи служебна парола, която да въведе на долния ред и ще бъде допуснат до системата за да си въведе нова парола. Всички потребители, които нямат права на администратор могат да получат нова парола от администратора на системата.

Видимости

	Подменюто съдържа параметри за определяне на видимостите на графичните елементи групирани условно в следните панели: 

	Нива,  Елементи,  Други,  Тип на данните,  Генерализация,  Граници на контури.

Нива

	Полетата са тип chek-box т.е. като се маркират или демаркират се определя елементите от кои нива да се визуализират или не на екрана.

 Всички	Маркира всички полета.

 Обръщане	Инвертира (обръща) маркировката т.е. маркираните полета се демаркират и обратно.


Елементи

	Полетата са тип chek-box т.е. като се маркират или демаркират се определя кои графични елементи (линии, текстови надписи, условни знаци, точки от опорната мрежа или подробни точки) да се визуализират или не на екрана. Само към поле Подробни точки има допълнителен падащ списък (combo-box) от който се избира вида на визуализацията на подробните точки. Когато са визуализирани Подробни точки е необходимо да се има предвид, че цветът им на екрана се определя от цвета на текст тип 3 - Номер на точка в номенклатурния файл за съответния мащаб. Когато е маркирано поле Всички подробни точки се визуализират всички подробни точки от модела,в противен случай само тези,чийто номер е по-голям от 0. 
	Внимание!  При въвеждане на котировки на линии дължините се измерват от подробна точка до подробна точка или до края на линията. Определените дължини може да не са между две чупки в контура, ако между тях линията е разделена, дори и да изглежда като една права! Ако точките не се вкючени във видимости или не са включени всички подробни точки във видимост може да не е ясно от къде до къде е измеране дължината в котировката! Затова ако работите с котировки включвайте във видимости всички подробни точки! Ако след въвеждане на котировката линията или точки от нея са редактирани, то това не се отразява на текста на котировката и тя става грешна!

Други

 Площ	Когато е маркирано на екрана се визуализират площите на имотите.

 Сигнатура сгради	От падащото меню (combo-box) се избира начина на визуализиране номерата (сигнатурата) на сградите. Възможните стойности са:
	01	- пореден номер на сградата в имота във формат 01, 02 и т.н.
 	2МЖ	- с брой етажи, конструкция и функционално предназначение.
	1	- пореден номер на сградата в имота във формат 1, 2 и т.н.
	2Ж	- с брой етажи и функционално предназначение.
	без	- сигнатурата на сгради не се изписва.
 Ел. проводи	Когато е маркирано на екрана се визуализират линиите на електропроводите, в противен случай само стълбовете по линията.

 Собственици	Когато е маркирано на екрана се визуализират имената на собствениците на имотите. Те се изписват с тип текст 7 (номер на имот) с 2 пъти по-малък размер от указания в .NOM файла за съответния мащаб.

 Заглаждане на	Когато е маркирано на екрана хоризонталите се визуализират като плавни гладки  
 хоризонтали	криви, като от падащото меню вдясно се избира типа на заглаждане. Реализираните типове са: Ермитови сплайни, Кардинални сплайни, Дъги 1, Дъги 2, Дъги 3 и Нaтурални сплайни.

 Номера контури	Когато е маркирано на екрана се визуализират номерата на контурите като от падащото меню (combo-box) вдясно се избира изгледа им. Възможните стойности са:
	ОКЕ	- номер на имот (основна кадастрална единица). Броя на визуализираните 
			цифри от номера се определя от зададеното число в поле Дължина на 
			планоснимачен номер
	MKAD	- формат на MKAD т.е. РРРРИИИИ; РРРР - район (масив), ИИИИ - имот.
	LKAD	- формат на LKAD т.е. РРРИИИ; РРР - район (масив), ИИИ - имот.
 	Р.И	- формат на CAD4 т.е. РРРР.ИИИИ; РРРР - район (масив), ИИИИ - имот. 

 План-квадратна	От падащото меню (combo-box) се избира вида на план-квадратната мрежа  
 мрежа	("кръстовете"). Възможните стойности са:

 	Няма	- не се изобразява план-квадратна мрежа  ("кръстове").
	Оригинал	- "кръстовете" се изобразяват с условен знак тип 12.
	Копие	- "кръстовете" се изобразяват с условен знак тип 224.

 Само кад.	Когато е маркирано на екрана се визуализират само линиите, които са граници на   
 карта	контури от кадастъра, както и текстовите надписи и условните знаци от слой Кадастър.Тази маркировка има предимство пред маркировките от панел Нива.

 Админ.адреси	Когато е маркирано на екрана се визуализират административните адреси на имотите.

 Тънки линии	Когато е маркирано на екрана линиите се визуализират без дебелина, в противен    
 на екрана	случай - с дебелината зададена в номенклатурния файл и при промяна на изгледа тя се променя. Също така, когато е маркирано подробните точки се изобразяват като празно кръгче, а в обратния случай - като запълнено кръгче.

 на плотера	Аналогично на горната функция, но важи за информацията към принтер (плотер).

 Дължини	Когато е маркирано на екрана се визуализират дължините на линиите.

 КИ в индекс	Когато е маркирано полето индексите (отреждането) на парцелите се визуализират 
 на парцел	във формата на кадастрален идентификатор (КИ) т.е. РРРР.ИИИИ (РРРР - номер на кадастрален район, ИИИИ - номер на имот в него). В обратния случай в индекса се визуализира само номера на имота.

 Дължина на	Задава се дължината на номера на имота (планоснимачния номер) като число.Тази  
 планоснимачен	дължина се отразява на визуализацията на номера на имота на екрана и при печат,  
 номер	когато поле Номера контури е в положение ОКЕ.

 Подробни точки	Когато е маркирано на екрана се визуализират подробните точки тип 26 (32).
 тип 26 (32)

 Коти на точки	Когато е маркирано на екрана се визуализират котите на точките от опорната мрежа 
 от ОМ	(ОМ).

 Пълни координати	Когато е маркирано на статус-лентата се визуализират пълните координати в цифровия модел, а когато не е маркирано - локалните координати.

 Шрифтове на	Когато е маркирано за надписите се ползват шрифтовете на Windows, а когато не е -  
 Windows	на вътрешните шрифтове на системата.	

 Придърпване на	Когато е маркирано при чертане системата автоматично ги придърпва в рамките на  
 номерата	чертежа, ако границата на чертежа ги пресича.
	

 Граници на	Когато е маркирано линиите с ниво граница на имоти се чертаят с дебелината на  
 имоти	линия тип 2 независимо от типа на линията в цифровия  модел, а тези с ниво кадастрален район - на линия тип 156.

 Цвят от тип 2	Полето е активно, когато е маркирано горното поле Граници на имоти и когато е маркирано при чертане на граници на имоти (райони) се взема и цвета от линия тип 2 (респ. тип 156).	

 Запълване на	Когато е маркирано текущо избрания контур се запълва, в противен случай се  
 тек. контур	повдигат само границите му.

 Документи	Когато е маркирано в графиката се визуализират и документите за собственост при 
 за собств.	условие, че е маркирано и полето Собственици. Те се изписват с тип текст 7 (номер на имот) с 2 пъти по-малък размер от указания в .NOM файла за съответния мащаб. 	 
 
 Полигонова	Когато е маркирано полигоновата линия (тип 1) се вижда изцяло между точките,  
 линия	които свързва, в противен случай - само като къса посочна линия между свързаните точки.

 Радиус квартал	Задаване радиуса на "кръгчето" на надписа на кварталите в мм.
 (mm)

 Стрелки към	Когато е маркирано при движение на номер на имот извън контура му на екрана се 
 номера	появява стрелка, която сочи от контура към номера.

 Подсказка в	Когато е маркирано при доближаване на курсора на мишката до номер на контур в  
 графиката	графиката се визуализира "прозорче" с кратка информация за него.

 Параметри ПП	Когато е маркирано на екрана на графиката подземните проводи (ПП) се показват със сигнатурата на съответния провод (данните за него), в противен случай се изобразява номера на ПП.

Тип на данните

 	Маркирането (демаркирането) на полетата Нормални, Проектни и Исторически определя кои елементи според статуса си (нормални, проектни или исторически) да се виждат.

Генерализация

 На екрана	Когато полето е маркирано видимостта на графичните елементи на екрана се определя в зависимост от мащаба дефиниран при редактиране на конкретен графичен елемент или общо за целия файл с функцията Видимост от меню Обекти. Когато не е маркирано всички графични елементи се виждат на екрана независимо от мащаба и в съответствие с маркираните слоеве в панел Нива.

 На плотера	Когато полето е маркирано видимостта на графичните елементи за изчертаване на принтера (плотера) се определя в зависимост от мащаба дефиниран при редактиране на конкретен графичен елемент или общо за целия файл с функцията Видимост от меню Обекти. Когато не е маркирано всички графични елементи се чертаят на принтера (плотера) независимо от мащаба и в съответствие с маркираните слоеве в панел Нива.

Граници на контури

 Граници кадастър	Когато полето е маркирано всички граници на контури от слой Кадастър се визуализират на екрана в цвета зададен вдясно от полето за маркиране.

 Граници регулация	Когато полето е маркирано всички граници на контури от слой Регулация се визуализират на екрана в цвета зададен вдясно от полето за маркиране.

 Граници подотдели	Когато полето е маркирано всички граници на контури от слой Лесоустройство се визуализират на екрана в цвета зададен вдясно от полето за маркиране.

 Подземни проводи	Когато полето е маркирано всички граници на контури от слоеве Подземни проводи се визуализират на екрана в цвета зададен вдясно от полето за маркиране.


Преглед/редакция на параметри

	Преглед и/или редакция на параметри на графичните елементи (Линии, Текст, Условни знаци и Опорна мрежа) в цифровия модел. Активирането на страниците със съответните графични елементи става с натискане на бутоните със същите имена разположени в горната лента на формата. След натискане на съответния бутон на екрана се отваря панел съдържащ списък с графичните елементи и техните параметри. 
	Данните за параметрите на графичните елементи се пазят в номенклатурни файлове на системата намиращи се в системната директория. На горната лента на формата се изписват пътят и името на номенклатурния файл, който е текущ и може да се редактира. Отварянето и редактирането на тези файлове с външни редактори е нежелателно понеже може да доведе до проблеми при работа със системата.
	Редактирането на графичните елементи от съответната страница може да става поединично (за отделен) графичен елемент или групово (за повече от един) графични елементи.


Избор на един елемент

	Позиционира се на даден графичен елемент от списъка или се маркира в последното поле на реда. Натиска се десния бутон на мишката и от падащото меню се избира Редакция или се кликва двукратно с левия бутон на мишката върху елемента.
	С възможностите Избери всички или Махни всички от падащото меню могат да се избират (съответно да се отказват) всички елементи от списъка.

Избор на група елементи

	Позиционира се на даден графичен елемент от списъка и при продължително натискане на клавиша Shift и с левия бутон на мишката се избират първия и последния елемент. Системата избира (маркира) за редакция всички елементи от списъка между първия и последния. С клавиша Control и левия бутон на мишката може да се избират (маркират) много елементи от списъка, които не са последователни. Ако се натиснат бутоните Shift или Control, левия бутон на мишката и се придвижва курсора й се маркират всички елемнти докато се отпусне бутона При избора е задължително курсора на мишката да бъде в полето за маркиране. След избора се натиска десния бутон на мишката и от падащото меню се избира Редакция или се кликва двукратно с левия бутон на мишката в полето на избраните елементи.
	С възможностите Избери всички или Махни всички от падащото меню могат да се избират (съответно да се отказват) всички елементи от списъка.

Редакция 

	При избор на функцията се отваря формата за редакция на параметрите на графичните елементи. В нея се появяват различни възможности в зависимост от това какъв елемент се редактира - линия, текстови надпис, условен знак или точка от опорната мрежа. Във формата има следните възможности:

	Общи параметри на графичните елементи

 Цвят за екран	Избор на цвят, с който графичния елемент ще се изобразява на екрана. Изборът става от палитрата с цветове.
 Цвят за плотер	Избор на цвят, с който графичния елемент ще се чертае на плотера. Изборът става от палитрата с цветове.
 Дебелина	Дебелина на писалката на плотера в мм. 
 Нива	Нива, в които ще се визуализира графичния елемент. Нивата, в които ще се визуализира трябва да са маркирани. Тази маркировка е свързана с подменю Видимости. Това поле е достъпно само при редакция на отделен елемент от списъка (не при групов избор).
 Видим	Когато полето е маркирано съответния тип графичен елемент се вижда в графиката, в противен случай - не.
 Активен	Когато полето е маркирано съответния тип графичен елемент може да се редактира и/или трие, в противен случай - не.

	Допълнителни параметри за текстови надписи

 Шрифт	Задаване шрифт на надписа (от вътрешните шрифтове на MKADWIN). Изборът става от падащо меню като допустимите стойности са от 1 до 4.
 Височина	Височина на надписа в мм.
 Ширина	Ширина  на надписа в мм.
 Наклон	Наклон на надписа в градуси.
 Шрифтове от	Когато полето е маркирано се ползват шрифтовете на операционната система (а не 
 Windows	вътрешните за MKAD зададени в по-горното поле Шрифт). С бутона file_106.png

file_107.wmf

 се отваря формата за избор на шрифт от Windows.

	Допълнителни параметри за условни занци

 Размер	Размер на условния знак в мм.

	Допълнителни параметри за точки от опорната мрежа


 Текст	Тип на текста за данните в числителя на опорната точка. Задава се кода по    
 числител	номенклатурата за текстови надписи. Ако се зададе 0 съответния надпис няма да се визуализира.
 
 Текст	Тип на текста за данните в знаменателя на опорната точка. Задава се кода по  
 знаменател	номенклатурата за текстови надписи. Ако се зададе 0 съответния надпис няма да се визуализира.

 Знак	Тип на условния знак с който се изобразява опорната точка (по номенклатурата за условни знаци). Ако се зададе 0  вида на точката няма да се визуализира.

 Код	Двубуквен код на опорната точка, с който тя се означава в списъците.

 Десетични	Задаване броя на знаците след десетичната точка на котата, които да се визуализират  
 знаци	на екрана. Ако се зададе отрицателно число котата излиза в експоненциален вид.
 	 
	Потвърждаване на направените промени става с натискане на бутона ОК, а отказ - с бутона ИЗХОД.

	ВНИМАНИЕ! Редактирането на параметри е валидно за избрания мащаб, понеже данните за различните мащаби се пазят в различни номенклатурни файлове на системата. Така например, ако работите в мащаб 1:1000 редактираните параметри ще се запазят във файл 1000.NOM и при следваща смяна на мащаба (напр. 1:5000) ще се заредят данните от номенклатурния файл за новия мащаб (5000.NOM). Ако искате промените направени в мащаб 1:1000 да важат и за 1:5000 ще трябва да повторите редакциите.

Тематични карти

	Формата се състои условно от два панела: ляв и десен.

	Ляв панел
	
	В левия панел се визуализира списък на реализираните тематични карти, като може да се избере кои от тях да се изчертаят на екран (печат) като се маркира (check-ed) полето пред името.

	Реализирани са следните тематични карти:
	- по адрес номер;
	- по адрес улица;
	- по арендатор;
	- по вид на правото;
	- по вид отчуждаване;
	- по вид собственост на имотите;
	- по вид територия на имотите;
	- по имоти - оцветяват се графически затворените (генерирани) контури на имоти;
	- по основна категория на земеделските имоти;
	- по вид на горите от слой Лесоустройство;
	- по вид собственост на подотделите от слой Лесоустройство;
		- по отдели на слой Лесоустройство;
	- по подотдели на слой Лесоустройство;
	- по местности;
		- по начин на възстановяване на имотите;
	- по начин на трайно ползване (нов);
	- основание за ползване;
	- припокриване;
		- по райони от базата данни;
	- по райони затворени в графиката;
	- по сгради - оцветяват се графически затворените (генерирани) контури на сгради по два параметъра: сгради със 	самостоятелни обекти (СО) и сгради без СО;
	- по конструкция на сградите;
	- по собственик;
	- по стар НТП;
	- по стар кадастър;
	- по трайно предназначение на имотите;
	- по устройствени зони;
	- по характер на застрояване на парцелите;
	- по застрояване на парцелите;
	- по квартали;
	- по ограничения на ползването на имоти;
	- по отреждане на парцелите;
	- по парцели;
				
	За тематичната карта по Устройствени зони  виж и критериите за включване в устройствените зони

	Десен панел

	В десния панел се визуализират параметрите на тематичните карти. При позициониране върху някоя от тематичните карти в десния панел и натискане на десния клавиш на мишката се отваря падащо меню за промяна на параметрите на тематичната карта със следните възможности:

 Редакция 	Редакция на параметрите на тематичната карта. 

 Нова 		Създаване на нова тематична карта

 Изтриване 	Изтриване на тематична карта.

	Режими на писеца и щриховката

Режим на	Режим на писеца. Нещо сложно и трудно за обясняване.
писеца

Тип на	Тип (вид) на щриховката	
щриховката 

Стил на	Стил (вид) на запълване на щрихованото пространство. 
запълване

Само за	Когато е маркирано тематичната карта се визуализира само за избраните елементи по 
избраните	някой от начините за избор при Търсене или от меню Редакция.

Легенда	Когато е маркирано се визуализира легенда за тематичната карта. В нея участват само тези параметри от тематичната карта, които се срещат в цифровия модел. Заглавието на легендата е с текст тип 34, а на отделните елементи е с текст тип 11.
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	Движение на легендата. При натискане на бутона легендата се "закача" за курсора на мишката и става подвижна.
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	Размер на легендата. При натискане на бутона легендата се "закача" за курсора на мишката като при движението на курсора се променят размерите на прозореца на легендата.

Тип на данните

Нормални	Когато е маркирано в тематичната карта участват данни за нормални партиди.
Проектни	Когато е маркирано в тематичната карта участват данни за проектни партиди.
Исторически	Когато е маркирано в тематичната карта участват данни за исторически партиди.

Редакция

	Отваря форма за задаване параметрите на тематичната карта.	Придвижването между отделните полета се извършва с клавиша Tab или с мишката. Потвърждаване на въведените данни става с натискане на бутона ОК, а отказ - с бутона Escape.

 Код	Задаване кода (поредния номер) на тематичната карта.

 Наименование	Задаване името на тематичната карта.

 Цвят	Задаване цвета на тематичната карта. Задаването става с натискане на бутона file_112.png
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.

 Тип 	Задаване типа на щриховката

 %	Задаване процент на запълването - с цифри или с плъзгача вдясно.

 Дебелина	Задаване дебелина на линиите на щриховката в мм(когато типа не е Запълване). 

 Разстояние	Задаване разстояние между линиите на щриховката  (когато типа не е Запълване).

 Наклон	Задаване наклон на линиите на щриховката в градуси.

 Вид на	Задаване стила (вида) на запълването.
 запълването

 Режим на	Режим на писеца. Нещо сложно и трудно за обясняване.
 писеца

 Видим	Когато е маркирано полето цветът се визуализира.

Режим на писеца

	От падащо меню се задава режима на писеца на плотера. Възможните стойности са:

 Черно	Чертае черно независимо от зададения цвят.

 Бяло	Чертае бяло независимо от зададения цвят.

 Без изменение	Нищо не се променя.

 Инвертиране	Чертае с инвертирания (допълнителен) цвят на основата (листа). 
 на основата

 Цвят на писеца	Чертае със зададения цвят на писеца.

 Инвертиран	Чертае с инвертирания (допълнителен) цвят на зададения цвят на писеца.
 писец

 Инвертиране на
 смесената основа
 и писец

 Маскирано
 инвертиране

 Смесване на
 основата и 
 инв. писец

 Инвертирана
 маска и
 писец

 Смесване

 Инвертирано
 смесване

 Маска

 Инвертирана 
 маска

 XOR

 NotXOR	

Тип на щриховката

	Типовете щриховка са следните:

 Щриховка	Щриховка с линии под наклон.

 Двойна	Кръстосана щриховка с линии под наклон.
 щриховка	

 Запълване	Щриховка чрез запълване.

Стил на запълването

	Стиловете (видовете) запълване на щриховката (при тип на щриховката Запълване) са следните:

 bsSolid	Плътно запълване

 bsClear	Без запълване (остава цвета на основата)

 bsHorizontal	Запълване с хоризонтални линии.

 bsVertical	Запълване с вертикални линии.

 bsFDiagonal	Запълване с линии по диагонал отдясно наляво.

 bsBDiagonal	Запълване с линии по диагонал отляво надясно.

 bsCross	Запълване с перпендикулярни кръстосани линии.

 bsDiagCross	Запълване с диагонално кръстосани линии.

Инвертиран цвят

	Инвертиран (допълнителен) цвят на текущия е цвета получен по формулата: (255,255,255) - (R,G,B), където R,G,B са стойностите на основните цветове. По този начин се получават следните комбинации за някои цветове и техните инвертирани (допълнителни) такива.

	Цвят				Инвертиран (допълнителен) цвят

	Черен				Бял
	Червен				Небесносин (електриков)
	Зелен				Лилав
	Син				Жълт
	Сив				Сив (не се променя)
	Тъмносив			Светлосив
	Морско син			Оранжев

Нова

	Не е реализирана. Работи само за тем. карта по собственик и арендатор.

Изтриване

	Не е реализирано. Работи само за тем. карта по собственик и арендатор.

Критерии за тем. карта по устройствени зони

	Включването на имотите в различните устройствени зони става по следните критерии:

	1. Жилищни устройствени зони

	- трайно предназначение /вид територия/ (нова)=1 и НТП (нов) между 1000 и 1040 или
	- вид територия (стара)=3 и НТП (стар) между 3110 и 3190.

	2. Озеленяване

	- НТП (нов) между 1300 и 1370

	3. Нежилищни зони

	- НТП (нов) между 1050 и 1190

	4. Културно - историческо наследство

	- НТП (нов) между 2000 и 2040

	5. Сграда-паметник на културата

	- функционално предназначение (ново)=350

	6. Главна улица

	- НТП (нов)=2100

	7. Обслужваща улица

	- НТП (нов)=2110

	8. Транспортен терен

	- вид територия (нова)=2

	9. Паркинг

	- НТП (нов)=2150

Собственик/арендатор

	В десния панел на формата за тематични карти се кликва с десния клавиш на мишката и се избира Нов. След отваряне на новата форма в полето ЕГН/БУЛСТАТ се задава номера на собственика (арендатора), чийто имоти искаме да се оцветят. Ако полето се остави празно се оцветяват имотите, които нямат собственици (респ. нямат арендни договори). При необходимост от промяна на параметрите за даден собственик от менюто на десен клавиш се избира Редакция, а ако трябва да се изтрие този собственик (арендатор) се избира Изтриване.

Параметри на скица

	В този панел се настройват параметрите за отпечатване на скици (схеми) на площни графични обекти - имоти, сгради, СО, парцели. Системата работи с различни видове макети към които се свързват макетни файлове. Последните са тип RTF и се редактират с WINWORD. Значението на елементите за настройка в този панел е следното:

 Скица 	От падащо меню с бутона file_114.png

file_115.wmf

 се избира вида на макета за скицата от списъка на макетите. 
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	Създаване нов макет в базата на системата.  Всеки нов макет по подразбиране се задава с име "Нов макет ХХ", като с бутона file_118.png
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 на същия ред се влиза в режим на редакция на името на макета. Като файл за макет по подразбиране се предлага следващия свободен (MAKETXX.RTF) в системната директория на програмата.
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 	Редакция на името на макета. Могат да се редактират само имена на макети въведени от потребителя. 
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	Изтриване на макет от базата. Системата иска потвърждение на изтриването. Могат да се трият само имена на макети въведени от потребителя.
 Номер	Когато полето е маркирано в скицата (схемата) излиза номера й, който се попълва в полето вдясно от него и ако в съответния макет за скица е поставена командата $скица.номер$.

 Макетен файл 	Задаване на път и име на файл с данни отговарящ на съответния макет. Макетните файлове са тип RTF и се редактират с WINWORD. 
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 Отваряне	Отваря диалогов прозорец за търсене на диск и директория с макетни файлове (по подразбиране програмата ги търси в системната директория на MKADWIN). 
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 Редакция на	Стартира WINWORD и зарежда зададения файл с макета и той може да се 
 макетен файл	редактира.	

 Дължини 	Задава се от падащо меню как да излизат надписите на дължините на страните на имота. Възможните стойности са: Вътре, Вън и Не (не се изписват). 

 Служи за 	Задава се от падащо меню за какво (пред кого) ще служи скицата. Зададеният текст ще излиза в скицата, ако в съответният макет е посочена служебната команда $служи за$. С бутона file_128.png
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 се отваря номенклатурата с елементи, които могат да се редактират, както и да се добавят нови.

 Размер	От падащо меню се задава размера на листа (А4 до А0). Ако се постави на празно системата го взема от параметрите на принтера. За принтер А3 на CANON трябва да се избере A4 от програмата, а в настройките на принтера да се избере А3. Иначе принтера реже част от скицата. 

 Разширение на	Когато е маркирано графичната част на скицата заема максимална част от 
 графиката	екрана и размерите на полето заето от нея не могат да се променят. В противен случай графиката заема малък "прозорец" в центъра на екрана, който може да се променя.

 Запълване	Когато е маркирано избрания обект (имот, сграда, парцел, сам. обект...) за който се изготвя скицата се запълва фоново. Цветът и интезитетът на запълване се задават в полета Имот и Сам. обект по-долу.

 Координати	Когато е маркирано координатите на граничните точки на имота се извеждат в скицата, ако в макета има командата $координати$ или $проектни.координати$.

 Всички точки	Когато е маркирано се извеждат координатите на всички гранични точки на имота в скицата, в противен случай - само на тези, чийто номер е различен от 0.

 Нулев етаж в	Когато е маркирано в съседите на схема на самостоятелен обект се изписват   
 схемите на сам. 	съседите от нулевия етаж (ако има такъв). Когато е демаркирано се изписват  
 обекти	или съседите от етаж -1, или пише "няма" (ако няма етажи под нулевия).


 реални номера	Когато е маркирано в скицата излизат реалните номера на точките в цифровия модел, в противен случай излизат фиктивни служебно зададени номера - 1,2,3....

 Повдигане на	Повдигане (почерняне) границите (контура) на избрания обект (имот, сграда,   
 границите	парцел, сам. обект...), ако е изключено Запълване.

 Пълен идентификатор	Когато е маркирано в номерата на съседите на имота се добавя и ЕКАТТЕ  
 на съседи	(ЕКНМ) на землище, а в съседите на самостоятелните обекти се добавят ЕКАТТЕ (ЕКНМ) на землище, номер на кад. район, номер на имот и номер на сграда.

 Имот	Задава се цвета и процента на запълване на имота (сградата, парцела...) в скицата, когато е маркирано поле Запълване.

 Сам. обект	Задава се цвета и процента на запълване на самостоятелния обект в схемата, когато е маркирано поле Запълване.

 Липсваща	От падащото меню се избира какъв текст да излиза в описанието за съсед в   
 граница	текстовата част на скицата или някои от другите документи, в които има описание на съседи при липса на реален графичен съсед. С бутона file_130.png
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 може да се добавят нови текстове.

 Рамка	Когато е маркирано на скицата излиза вътрешната рамка, когато е отмаркирано - не излиза.
 	
 Текстови	В тези полета с текст от клавиатурата се задават данните за размерите на   
 полета	скицата,  мащаба, множител за относително разширение на графичния прозорец на скицата спрямо прозореца на имота (поле Разширение - стандартно 0.33), служебните лица и данни за платената такса с документ (такса сума, квит.№ и квит.дата), както и данни за молбата (молба № и молба дата) при издаване на скици по молба на клиенти.

 Минимален размер	Задаване на минимален размер на графиката по височина в см.
 на графиката

 Брой копия	Задаване брой копия на скицата, които ще бъдат отпечатани.
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	Падащо меню от което може да се сменя формата на географските координати: градуси, градуси и минути или градуси, минути и секунди. Със зададеното в това поле се определя вида в който да излизат координатите в скицата, когато е използвана командата $координати.географски$. Командата работи само за клиенти, които са закупили модула за трансформации между различни координатни системи.

 Сортиране на 	От падащото меню (combo-box) се избира начина за реда на изписване на  
 собствениците	собствениците в скицата, когато те са повече от един за дадения имот. Възможните стойности са:
	Няма          - собствениците се изписват в скицата по реда на въвеждане
 	ЕГН/           - собствениците се изписват в скицата сортирани по ЕГН/БУЛСТАТ
	БУЛСТАТ	
	ИМЕ	     - собствениците се изписват в скицата сортирани по име (азбучен 
		ред)
	Дата на    - собствениците се изписват в скицата сортирани по дата на 
	документ	документа за собственост

Параметри на документи по §4

 Документ 	Избира се вида на макета за заповедта от падащо меню. 

 Макетен файл 	Избира се файлът с данни отговарящ на съответния макет. Макетните файлове са тип RTF и се редактират с WINWORD. 
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 Отваряне	Отваря диалогов прозорец за търсене на диск и директория с макетни файлове (по подразбиране програмата ги търси в системната директория на MKADWIN).
 file_136.png

file_137.wmf

 Редакция на	Стартира WINWORD и се зарежда зададения файл с макета и той може да се 
 макетен файл	редактира.

 Текстови	В останалите полета се задават данните за размери на полетата на документа.
 полета

Параметри на схеми на етажи/карнети

	Задаване на данни при оформяне на схеми на етажи и трасировъчни карнети.

 Брой редове	Задаване брой редове за схемата.
 Брой колони	Задаване брой колони за схемата.
 Начален етаж	Задаване начален етаж за изчертаване на схемата. Ползва се когато схемата не се събира на една страница или когато трябва да се изчертае схема на част от етажите (напр. от определен номер нататък).
 Ляво поле	Задаване на ляво поле на схемата в см.
 Дясно поле	Задаване на дясно поле на схемата в см.
 Горно поле	Задаване на горно поле на схемата в см.
 Долно поле	Задаване на долно поле на схемата в см.
 Мащаб	Задаване мащаба на схемата.
 Ориентация	Панел с два радиобутона за определяне разположението на схемата: Портрет (Portrait) или Пейзаж (Landscape).
 По Наредба 14	Когато е маркирано схемата се изчертава в стария формат описан в Наредба 14, а когато не е - по формата на Наредба 3.
 Прав. лице	Когато е маркирано в схемата излиза текст за правоспособното лице независимо от това дали се генерира по Наредба 3 или по Наредба 14.
 Схема-проект	Когато е маркирано схемата излиза със заглавие "Схема-проект".
 Чертане само 	Когато е маркирано се чертаят само границите на затворените като контури СО,  
 на границите	в противен случай - всички линии на етажа. 	
 на сам. обекти
 Принтер	Отваря формата за настройки на принтера.
 Рег. номер/	Задаване на регистрационния номер (удостоверението) на правоспособното лице.
 Удостоверение
 Прав. лице/	Задаване името на правоспособното лице (проектанта) от фирмата.
 Проектант	
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 	Отваря номенклатура в която могат да се въвеждат (добавят), редактират и избират правоспособни лица.
 БУЛСТАТ	БУЛСТАТ на правоспособно лице. Използва се при протокол за трасиране с командата $фирма.булстат$
 Управител	Задаване името на ръководителя на организацията изчертала схемата.
 Длъжност	Задаване вида на длъжността на ръководителя на организацията изчертала схемата (напр. управител, президент и други).
 Изработил/	Задаване името на служителя изработил схемата (изпълнител на карнета).
 Изпълнител
 0 етаж	Име на нулевия етаж.
 Трасиране в	От падащо меню се избира в резултат на какво е трасирането. Използва се при    
 резултат на	протокол за трасиране с командата $трасиране.в.резултата.на$
 Трасиране въз	От падащо меню се избира въз основа на какво е трасирането. Използва се при    
 основа на	протокол за трасиране с командата $трасиране.въз.основа.на$	
 Въртене на текста	Когато полето е маркирано текстовете в схемата се въртят при въртене на цялата    
 в схемите	схема (file_140.png
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). В противен случай текстовете не се въртят.
 Надписване на	Когато полето е маркирано в схемата като текст се изписва предназначението на   
 предназначение	съответния самостоятелен обект (гараж, ателие и др.). Надписите са с тип текст 20.
 в схемите
 Автоматично	Когато полето е маркирано редовете и колоните в схемата се определят 
 определяне на брой	автоматично в зависимост от етажите на сградата и конфигурацията. 
 редове и колони
Нулев етаж в схеми	Когато е маркирано в чертежа на схемата на сградата излиза и нулевия етаж при   
на сам. обекти	сгради, които имат - 1, -2 и т.н. етажи , а когато не е - не излиза. Също така в схемата на отделен СО когато е маркирано като съседи излизат тези от нулевия етаж, а когато не е - тези от -1 етаж (ако има такъв).

	Надписите над рамката на схемата, както и номерата на етажите се изписват с текст тип 37, а надписите под рамката и номерата на самостоятелните обекти – с тип 19.

 	Панел Трасировъчни карнети

 Дължини	Включване/изключване на визуализацията на дължините на отсечките в карнета.
 Фиксиран	Включване/изключване на зададен размер на карнета.
 размер
 Ширина	Задаване ширината на фиксирания разнер на карнета в см.
 Дължина	Задаване дължината на фиксирания разнер на карнета в см.

	 	Панел Реперни карнети

 Начален	Начален размер на реперния карнет в см.
 размер

	Използваните типове текст за заглавието са 68 (за "РЕПЕРЕН КАРНЕТ") и 44 (за вида, номера на точката и метода на стабилизация).

Параметри на файл

 Зона 1970	От падащо меню се задава зоната, в която попада файла (К3, К5, К7, К9 или К0 - свободна).

 Референтна точка	Задаване Y (Изток) координатата на референтната точка на файла.
 Изток
	
 Референтна точка	Задаване X (Север) координатата на референтната точка на файла.
 Север

 Мащаб	Задаване мащаба на файла.	

 Координатна 	Координатна система в която е цифровия модел.
 система

 Височина на	Задаване височината на сечението на релефа в м.
 сечението


 Кадастрален план	Код на одобрения кадастрален план за землището. Излиза в скиците на имотите, ако в макета има командите $кад.план.име$, $кад.план.номер$, $кад.план.дата$, $кад.план.издател$

 Регулационен план	Код на одобрения регулационен план за землището. Излиза в скиците на имотите, ако в макета има командите $рег.план.име$, $рег.план.номер$, $рег.план.дата$, $рег.план.издател$
	
	Данните за кадастралния и регулационен план се запазват в директорията с данни за землището във файла с име NAME.INI, където NAME е името на *.А файла в група 
	[EKATTE]
	kadplan=KK
	regplan=RR, където ЕКАТТЕ е на конкретното землище, KK - код на кадастрален план, а RR - код на регулационен план.

 Рамка	Определяне вида на рамката на чертежа. Задаването става от падащо меню.

 Допуск	Допуск при затваряне (генерация) на контури в метри.

 Идентичност	Допуск за идентичност на подробни точки в метри. Точки намиращи се на разстояние по-малко от зададения допуск се считат за идентични.

 Статистика 	Извеждане статистическа информация за елементите във файла.

Статистика

	Панел за извеждане на на статистическа информация за графичните елементи от файла. Съдържа следните страници: Линии, Надписи, Условни знаци, Опорна мрежа и Други. Извеждането на информацията става с натискане на бутона със съответното име.

 Линии	Извежда списък за използваните в модела линии по типове и техния брой.

 Надписи	Извежда списък за използваните в модела текстови надписи по типове и техния брой.

 Условни знаци	Извежда списък за използваните в модела условни знаци по типове и техния брой.

 Опорна мрежа	Извежда списък за използваните в модела точки от опорната мрежа по типове и техния брой.

 Други	Визуализира се статистическа информация за броя подробни точки, линии, контури, условни знаци, текстови надписи и точки от опорната мрежа в цифровия модел.

 Тест	Отваря се подменю за тест на незатворени контури, липсващи съседи, дублирани обекти и подземни проводи. При натискане на десен клавиш на мишката в полето на резултатите от теста се появява командата Експорт към Word.

Тест контури

	При натискане на бутона в горния панел се визуализират незатворените (отворени) контури - райони, имоти, сгради, подотдели и други. При двукратно "кликване" с мишката върху някой от записите се появява съобщение колко голяма е незатворената част в м и при натискане на бутона ОК системата позиционира прозореца на екрана върху проблемната линия, където не е затворен контура.
	При натискане на десен клавиш на мишката в полето на резултатите от теста се появява командата Експорт към Word.

Тест съседи

	При натискане на бутона в горния панел се визуализират контурите на имоти с липсващи съседи. При двукратно "кликване" с мишката върху някой от записите се появява линията при която липсва съсед и при натискане на бутона ОК системата позиционира прозореца на екрана върху нея. 
	При натискане на десен клавиш на мишката в полето на резултатите от теста се появява командата Експорт към Word.

Тест дублирани обекти

	При натискане на бутона в горния панел се визуализират дублираните обекти по слоеве - имоти, сгради, сам. обекти, подотдели, подземни проводи и шахти и други. При двукратно "кликване" с мишката върху някой от записите се отваря формата за извеждане на контури от съответния слой или се отваря формата за извеждане на контури от подземни проводи и се позиционира върху първия от дублираните обекти. При натискане на бутона ОК системата отваря формата с данни за съответния обект.
	При натискане на десен клавиш на мишката в полето на резултатите от теста се появява командата Експорт към Word.

Tест подземни проводи

	При натискане на бутона в горния панел се визуализират грешките в слоевете за подземни проводи и шахти. При двукратно "кликване" с мишката върху някой от записите се отваря формата за подземен провод или шахта от съответния слой и системата се позиционира върху съответния обект.
	При натискане на десен клавиш на мишката в полето на резултатите от теста се появява командата Експорт към Word.

Картни листове

	Панел Картни листове

	Панелът се състои от набор полета за маркиране (check-box) с отбелязването на които се задава какви разграфки да се чертаят по мащаби и зони (К-0, К-3, К-5, К-7, К-9).

 Зона	От падащо меню (combo-box) се избира зона за разграфката (К-0, К-3, К-5, К-7, К-9). К-0 означава свободна зона.

 чертане на 	Когато е маркирано полето картните листове (разграфките) излизат и на
 рамките 	плотерния чертеж, а не само на екран.  
 на плотер/
 принтер	

 Генерация	Линиите и текстовете в обхвата на файла се генерират като елементи в него.

 ИСАК 4000 м	Когато е маркирано полето се включва разграфката по системата ИСАК на 4000 м.

 ИСАК 12000 м	Когато е маркирано полето се включва разграфката по системата ИСАК на 12000 м. 

Редакция

	Меню за търсене, редакция и избор на елементи. Съдържа следните възможности:

 Undo (Ctrl+Z)	Стъпка назад.	

 Redo (Alt+Bksp)	Стъпка напред
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 Cut (Ctrl+X)	Изтриване на избраните елементи	 

 Copy screen 	Копиране на екрана. Информацията може да се копира в други програми (напр. Paint, WInWord)
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 Copy graphics 	Копиране на графична информация (линии, контури, текст, знаци и т.н.)  
        (Ctrl+C) 	Информацията се запазва в "клипборд"-а и може да се копира в друг графичен файл на системата. Не се прехвърля база данни! Бутонът не е достъпен, ако няма избрани елементи.

 Copy CAD file	Копиране на графична информация (линии, контури, текст, знаци и т.н.) и база данни в "клипборд"-а като CAD файл. Може да се прочете в друг графичен файл на системата. Бутонът не е достъпен, ако няма избрани контури от някой слой поддържан от системата.
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 Paste graphics/  	Поставяне (четене) на графична информация във файл на системата копирана с    
        CAD file (Ctrl+V)	някоя от предходните две функции. ВНИМАНИЕ! Ако се направи Copy и Paste в същия файл ще се получи дублиране на графичните елементи!

 Избери всички	Избор на всички графични елементи (за изход в CAD, ZEM, DXF формати или копиране). Избраните елементи се оцветяват в цвят различен от фона.

 Изчисти	Премахване на избора направен с предходната функция.
 избраните

 Обърни	Обръща (инвертира) избора. Избраните елементи се отказват, а неизбраните се   
 избраните	избират. Избраните елементи се оцветяват в цвят различен от фона.

 Избери извън	Избор на всички графични елементи (за изход в CAD, ZEM, DXF формати или   
 населеното място	копиране) с изключение на контурите, които са населени места. Избраните елементи се оцветяват в цвят различен от фона.

 Избор на исторически	Избира всички исторически и проектни имоти. Избраните елементи се оцветяват  
 и проектни имоти	в цвят различен от фона.
 
 Изтриване на	Изтрива избраните по някой от методите за избор елементи от графиката.    
 избраните	Системата издава запитващо съобщение и изтриване се извършва след  
 елементи	утвърдителен отговор.

 Избор 	Избор на елементи в зададен правоъгълник. 
 правоъгълник

 Избор по контур	Избор на елементи в зададен графичен контур.

 Избор кадастрална	Избор на елементи от кадастрална карта (КК). След запитващо съобщение и при  
 карта	утвърдителен отговор системата избира само елементите от КК.

 Избор специализирана	Избор на елементи, които не са част от кадастрална карта (КК). След запитващо   
 карта	съобщение и при утвърдителен отговор системата избира само елементите, които не са част от КК.

 Избор от списък 	Избор на елементи от списък в текстови файл.
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 Избраните в	Стартира се GoogleEarth (ако е инсталиран на компютъра) и маркираните като  
       GoogleEarth	избрани контури се изпращат в него. Бутонът не е достъпен, ако няма избрани елементи.

 Избраните в GPX	Отваря форма за задаване директория и име на файл (*.GPX) за запис на  
 (Mapsource)	избраните елементи в GPX формат за системата MapSource. Бутонът не е достъпен, ако няма избрани елементи.

 Избраните в KML	Отваря форма за задаване директория и име на файл (*.KML) за запис на избраните елементи в KML формат за GoogleEarth. Бутонът не е достъпен, ако няма избрани елементи. За сега работи само на контури и надписи.
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 Търсене (Ctrl+F)	Търсене на елементи от базата данни по условия.

 Избор на отделен	Елемент от графиката (линия, надпис, условен знак, опорна точка или контур) се   
 графичен елемент	избира от екрана с комбинацията Shift и ляв бутон на мишката.


Избор правоъгълник

	При избор на функцията се отваря кратка форма за избор на правоъгълник, чийто елементи ще се маркират като избрани. Формата съдържа следните възможности:

 Вътре	Маркират се само елементите, които изцяло попадат в зададения правоъгълник.

 Вън	Маркират се само елементите, които изцяло попадат извън зададения правоъгълник. 

 Вътре и	Маркират се елементите попадащи в зададения правоъгълник и тези, които го пресичат. 
 пресича

 Вън и	Маркират се елементите попадащи извън зададения правоъгълник и тези, които го пресичат.
 пресича


 Добавяне	Когато полето е маркирано добавя елементите от зададен правоъгълник към вече маркираните елементи от предишни задавания. Когато не е маркирано - изчиства стария избор и го замества с елементите от последния зададен правоъгълник.

 само сам.	Когато полето е маркирано добавя в избраните елементи само самостоятелните обекти попадащи в правоъгълника.
 обекти

 ОК	Потвърждава направения избор и затваря формата.

 Отказ	Отказва направения избор и затваря формата.
 

Избор по контур

	При избор на функцията се отваря кратка формата за избор на контур от текущия слой (Кадастър, Регулация, Лесоустройство), в чийто граници елементите ще се маркират като избрани. Формата съдържа следните възможности:

 Вътре	Маркират се само елементите, които изцяло попадат в зададения контур.

 Вън	Маркират се само елементите, които изцяло попадат извън зададения контур. 

 Вътре и	Маркират се елементите попадащи в зададения контур и тези, които го пресичат. 
 пресича

 Вън и	Маркират се елементите попадащи извън зададения контур и тези, които го пресичат.
 пресича


 Добавяне	Когато полето е маркирано добавя елементите от зададен контур към вече маркираните елементи от предишни задавания. Когато не е маркирано - изчиства стария избор и го замества с елементите от последния зададен контур.

 само сам.	Когато полето е маркирано добавя в избраните елементи само самостоятелните обекти попадащи в правоъгълника.
 обекти

 ОК	Потвърждава направения избор и затваря формата.

 Отказ	Отказва направения избор и затваря формата.

Избор на отделен графичен елемент

	Избор на отделен графичен елемент (линия, текстови надпис, условен знак, опорна точка или контур) се извършва като при натиснат клавиш Shift от клавиатурата с левия бутон на мишката се посочи съответния графичен елемент. Избрания елемент се оцветява в друг цвят, а повторното посочване с мишката на вече избран елемент отменя избора. Имоти, райони/масиви, подотдели и имоти от стар кадастър могат да се избират и от формата за редакция като се маркира полето Избран. Изборът на графични елементи се използва при експорт в CAD и ZEM формати от меню Файл-->Export, както и за изтриване от меню Редакция.

Избор от списък

	Функцията извършва избор на имоти и съдържащите се в тях сгради и самостоятелни обекти по предварително зададен списък. При избора й системата отваря формата за избор на текстови файл (*.TXT) съдържащ списъка. Форматът на файла е следния:

	Коментарен ред (не е задължителен)
	Номер на имот (РРРР.ИИИИ)

	където РРРР е номер на кадастрален район (масив), а ИИИИ - номер на имот в него.

	Изборът и маркирането на имотите се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

Прозорци

	Меню за промяна на изображението и разположението на отворените файлове. Съдържа следните възможности:

 Лупа 	Меню Лупа.	

 Cascade	Каскадно разположение (един зад друг) на отворените файлове.

 Tile	Разполагане на файловете един под друг на екрана.

 Arange	Подреждане на "иконите".
 icons

 Minimize all	Минимизиране на всички отворени файлове.

	Накрая има списък на отворените файлове като активния в момента е маркиран.

Лупа

 	Функциите за придвижване и промяна на графичния екран се активират от падащото меню Прозорци-->Лупа или чрез извикване на палетата Лупа file_152.png
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 от падащото меню Инструменти.
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 Навън	Увеличение на прозореца. Същата функция се активира и с клавиша + (Big plus).
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 Навътре	Намаление на прозореца. Същата функция се активира и с клавиша - (Big minus).
	Функциите Навън и Навътре могат да се изпълняват и плавно с "колелцето" на мишката.
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 Прозорец	Указват се два от върховете на прозореца. Функцията работи в зависимост от маркирането на поле "Прозорец и движение на второ чукване" от меню Параметри-Общи. Може да се изпълни и с функционален клавиш F5.
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 Движение	Изместване на графичния прозорец. При избор на функцията графиката се движи по екрана. Функцията може да се активира и при натискане и задържане на скрол-бутона ("колелцето") на мишката.
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 Цял	Извеждане на целия картен лист.
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 Пречертаване	Обновява (пречертава) графичния прозорец. Може да се изпълни и с функционален клавиш F6.
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Предишен	Извеждане на предишния прозорец в текущия графичен файл
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Следващ	Извеждане на следващ прозорец в текущия графичен файл
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 Предишен	Извеждане на прозореца на предишен отворен графичен файл. Може да се изпълни 
.        прозорец	и с комбинацията от клавиши Shift+F6
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 Следващ	Извеждане на прозореца на следващ отворен графичен файл. Може да се изпълни и 
        прозорец	с комбинацията от клавиши Ctrl+F6.
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 Запазен	Избор на запазен графичен прозорец под номер от 0 до 9. Изборът става от падащо     
            прозорец	меню като се избира номера на запазения прозорец. Ако под даден номер не е запазен никакъв прозорец системата извежда цялата графика. За запазване на графичен прозорец виж десен клавиш на мишката в графиката.
 
 LeftArrow (з)	Премества графичния прозорец половин екран наляво.
 RightArrow (и)	Премества графичния прозорец половин екран надясно.
 UpArrow (й)	Премества графичния прозорец половин екран нагоре. 
 DownArrow (к)	Премества графичния прозорец половин екран надолу.
 PgUp	Премества графичния прозорец половин екран по диагонал нагоре и надясно (м).
 PgDn	Премества графичния прозорец половин екран по диагонал надолу и наляво (о).
 Home	Премества графичния прозорец половин екран по диагонал нагоре и наляво (л).
 End	Премества графичния прозорец половин екран по диагонал надолу и надясно (н).	

Трансформация

	Меню за манипулиране на графичния цифров модел - транслация (преместване), трансформация (преместване и завъртане), проекции (между различни координатни системи) и разширение. Менюто съдържа следните функции:

 Разширение 	Разширение на графичното изображение.

 Афинна 	Афинна трансформация.

 Транслация  	Линейна транслация на обекта.

 Въртене  	Въртене на обекта по зададени точка и ъгъл.

 Мащабиране 	Мащабиране на обекта.

 X<-->Y	Смяна на X и Y координатите в графичния файл. След запитващо съобщение и утвърдителен отговор се разменят X и Y координатите в графичния файл.

 Координатни 	Трансформация между различни проекционни координатни системи.
 системи

 Референтна	Включва подменю Параметри-->Файл за задаване или промяна на референтната точка 
 точка	на модела.

Графичен редактор (Обекти)

Линии

	В това меню се редактират линиите на  модела. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти ---> Линии или от падащото меню Инструменти --->Линии като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. Палетата с бутоните има следния вид file_176.png
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. В менюто се поддържат следните функции за работа с линейни обекти:
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	Избор/смяна на тип линия. Изборът става от падащото меню или като напишем типа с цифри от клавиатурата в лявото поле.
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 Избор на линия	Избор/смяна на тип на линия от "дърво", където линиите са групирани в групи  
        от дърво	по определен признак.
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 Нова	Въвеждане на нова линия. 
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 Редакция 	Редакция на линия.
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 Изтриване 	Изтриване на линия.
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 Затваряне	Затваряне на линия в началната точка. Функцията се изпълнява и при натискане 
        на линия	на клавиша 'C'. Бутонът се активира само при чертане на нова линия и то след посочване на първата й точка.
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 Разделяне	Разделяне на линия на две части в точката на посочване.
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 Обединяване	Обединяване на две линии с общо начало. 

 Свързване  	При посочване на линия я свързва с останалите в една линия (ако е възможно).
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 Удължаване	Удължавне на линия.
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 Продължение 	Продължение на линия до произволна точка.
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 Продължение 	Продължение на линия до друга линия.
        до линия
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 Възлова	Определяне на пресечната точка на две линии. 
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 Обръщане	Обръщане на посоката на линия. 

 Чертане 	Подменю чертане на линии. 
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 Изтриване/	Групово изтриване/смяна на типа на линията.
        смяна тип
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 Нов тип на линия	Задаване нов тип на линия. Сменя типа на всяка посочена линия с текущия тип в палетата инструменти за линия.

 Изтриване на избраните 	Изтрива избраните линии, ако има такива. Ако няма избрани линии функцията 
 елементи 	не е активна.

 Изтриване в прозорец 	Изтриване на графична информация в зададен прозорец.

 Изтриване извън	Изтриване на графична информация извън зададен прозорец.
 прозорец

 Определяне на	Автоматично определяне нивата на линиите за целия цифров модел в   
 Нивата	съответствие с контурите в които участват.

 Изтриване в контур	Изтриване на цялата графична информация вътре в зададен графичен контур.

 Изтриване извън 	Изтриване на цялата графична информация извън зададен графичен контур.
 контур

 Изтриване на двойни 	Изтриване на двойни (дублирани) линии от модела.
 линии

 Изтриване на	Изтриване на данни от неактивните нива (тези, които не са маркирани в 
 неактивните нива	Параметри-Видимости-Нива).

 Скриване на 	Скрива линии, които са граници само на исторически имоти. След  
 историческите 	изпълнението на функцията се демаркира атрибута Видим на линиите.
 линии

 Смяна на типа на	Сменя типа на линията между отделните кадастрални райони на тип 156.  
 линиите между	Смяната се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.
 районите

 Заглаждане	При посочване на произволна линия от модела тя се заглажда. като се използва типа на заглаждане на хоризонтали зададен в Параметри-->Други.

 Заглаждане на всички	След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор се извършва  
 хоризонтали	заглаждане на всички хоризонтали в цифровия модел като се използва типа на заглаждане на хоризонтали зададен в Параметри-->Други. Включването на заглаждане и визуализацията на релефа не са задължителни.

 Гребен 	Построяване на "гребен" над дадена линия по зададени параметри.

 Обръщане на избраните	Обръща линиите маркирани като избрани. Обръщането се извършва след
 линии	запитващо съобщение и при утвърдителен отговор. След обръщането линиите остават избрани.

Нова линия

	Линията се чертае с предварително избрания от падащото меню в палетата тип. Ако не е бил избран тип тя се чертае с текущия тип, който се вижда в палетата. На следващ етап типът може да се смени с функция Редакция. С бутона file_208.png
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 от палитрата или с клавиша 'C' се затваря в началната точка. Ако е бил избран метод на точка Клавиатура се отваря меню със следните възможности:

 Изток	Координата Изток на точката.
 Север	Координата Север на точката.
 Пълни	Когато "квадратчето" е отметнато системата изисква задаване на пълни координати на  
 координати	точките, а когато не е - локални.
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 Курсор 	Вход на точка от курсора. Активира се и с клавиша Space.    
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 Точка  	Вход на точка от точка на модела. Активира се и с клавиша T.
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 Линия  	Вход на точка от точка на линия от модела. Активира се и с клавиша L.
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 Клавиатура  	Вход на  точка от клавиатурата. Активира се и с клавиша K.

 Ок	Потвърждение на избора.
 Край	Изход от формата.

Редакция на линия

	Функцията се активира от меню Обекти-->Линия-->Редакция или от палетите с инструменти Линия и Произволен обект с натискане на бутона  file_218.png
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. Системата иска линията да се укаже от потребителя. Това става чрез посочване с курсора близо до линията и натискане  на Enter  или левия  бутон на  мишката. След посочването линията се изчертава в друг цвят и се отваря прозорец с данни за нея.

 Дължина	Визуализира дължината на линията. Полето не може да се редактира!

 Тип	Показва типа на линията от номенклатурата. Може да се сменя като се напише кода в първото поле или да се избере от падащото меню във второто поле.
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	Избор/смяна на типа на линия от "дърво" (линиите са групирани).

 Номер	Визуализира служебния номер на линията. Полето не може да се редактира!

 Видима	Когато е маркирано полето линията се вижда на екрана във всички режими, а когато е изключено (демаркирано) линията се вижда само когато е маркирано полето История в Параметри-Видимости.  Тази маркировка се използва за скриване на исторически линии в модела и е аналогична на функцията Скриване от MKAD за DOS.

 Избрана	Когато е маркирано полето линията се маркира като избрана (оцветява се в друг цвят) аналогично на функцията Shift и ляв бутон на мишката. Избраните линии могат да се трият, да се експортват в CAD, ZEM или DXF формати.
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 Copy	Копиране на координатите на точките от линията в Clipboard на Windows във формат N X Y,  
 координати  	където N - номер на точка от линията; X,Y - координати на точката.

 Височина на	Полето се появява при линии за хоризонтали и в него може да се запише височината на  
 хоризонтала	хоризонтала в метри.

 Ширина	Полето се появява при линии от тип проводи (ел., канализации и др.) и в него може да се запише ширината на провоода в метри.

 Мащаб	Показва до кой мащаб линията да се вижда. Изборът на мащаба става от падащото меню. Визуализацията на екрана (респ. на плотера) зависи от маркирането или демаркирането на полета На екрана и На плотера в Параметри-Видимости.

 Контури	В полето се визуализира информация в кои контури участва линията. Данните в него не могат да се редактират!

 Ниво	Отваря форма за визуализация и редакция на нивото в което участва линията.

 ОК	Потвърждаване на промените и затваряне на формата за редакция на линия.

 Cancel	Отказ от направените промени и затваряне на формата за редакция на линия.

Изтриване на линия

	При посочване на линия от модела тя се изтрива. Не могат да се изтриват линии, които са част от контури (имоти, подотдели и др.) за което системата издава предупреждаващо съобщение.

Обединяване на линии

	Посочват се последователно две линии от модела и програмата ги обединява в една. Ако двете линии са с различен тип обединената линия приема типа на първата посочена линия. Ако двете посочени линии нямат обща точка системата издава запитващо съобщение и при утвърдителен отговор ги обединява като свързва с нова линия най-близките им краища. Не могат да се обединяват линии, които участват в различни затворени контури за да не се наруши топологията на последните при което системата издава съобщение.

Свързване на линии

	При посочване на линия я свързва с останалите в една линия (ако е възможно). Използва се за обединяване в една линия на линия накъсана на отделни отсечки.

Удължаване на линия

	Служи за удължаване на линия от модела. Посочва се линия и  след това тя се удължава от по-близкия до точката на посочване край на линията. Последователно се въвеждат нови точки от линията. С тази команда могат да се дигитализират линии с продължение от един картен лист в друг. Линията може да се  затвори  в началото с бутона file_224.png
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 . Валидни са различните методи на точка (Курсор, Точка, Номер, Клавиатура, Линия). Удължаването завършва с Esc  или с бутона file_226.png
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 ако искаме линията да се затвори в началото. Не могат да се удължават линии, които са част от затворени контури (имоти, парцели, подотдели и др.).

Продължение на линия

	Продължаване на линия от модела по направлението й. На статус-лентата се изобразява дължината на продължението. Не могат да се продължават линии, които са част от затворени контури (имоти, парцели, подотдели и др.).

Продължение до линия

	Продължаване на линия от модела по направлението й до друга линия от модела. Последователно се посочват линията, която ще се продължава и линията до която да бъде продължена първата линия. Продължаването става по направление на първата линия до пресичането й с втората. 

Възлова между две линии

	Указват се последователно две линии от графиката. Ако те се  пресичат, програмата изчислява пресечната точка и разделя двете линии на две части в точката на пресичане. Ако не се пресичат системата издава предупреждаващо съобщение.

Обръщане на линия

	Тази функция има смисъл за  линии от тип Гребен, Електрифицирана жп.линия и други, които имат посока (т.е. са несиметрични). След посочване линията се "обръща" т.е. се променя страната на гребена или "карфичките".

Чертане

	Подменю за чертане на нови линии в цифровия модел. Функциите могат да се изберат от палета Линия или палета Чертане линия.
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 Двойна	Генериране на успоредна (двойна) линия на дадена линия.  
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 Двойна през	Генериране на успоредна (двойна) линия на дадена линия през дадена точка от  
        точка	модела.	
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 Перпендикулярна 	Чертане на перпендикулярна линия на дадена линия през дадена точка.
        през точка
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 Успоредна през	Чертане на успоредна линия на дадена линия през зададена точка.
        точка
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 Линия под ъгъл 	Чертане на линия под определен ъгъл спрямо друга линия и през дадена точка.

        Гребен 	Построяване на "гребен" над дадена линия по зададени параметри.

Двойна линия

	Успоредната (двойната)  линия се генерира с типа на линията зададен в полето избор/смяна на тип линия. Системата иска да се укаже линия и след това да се зададе разстоянието между двете линии в метри и броя на линиите, които ще се генерират. Ако в полето Брой линии се зададе 0, дробно или отрицателно число се приема стойност 1. След натискане на бутона ОК системата иска да се укаже страната (с курсора) от която ще се генерират двойните линии спрямо посочената. Програмата изчертава двойните линии с типа зададен в полето за избор/смяна на тип линия. След генерацията на двойните линии може  да се сменят типовете им, ако е необходимо.

Двойна линия през точка

	Успоредната (двойната)  линия се генерира с типа на линията зададен в полето избор/смяна на тип линия. Системата иска да се укаже линия, а след това да се укаже и точка през която ще премине новата линия (или нейното продължение). След генерацията на успоредната линия можем да сменим типа й.

Перпендикулярна линия

	Системата иска да се укажат последователно линия и точка, след което започва да чертае нова линия перпендикулярна на указаната през посочената точка. На най-долния ред на екрана се визуализира текущата дължина на новата линия. Новата линия се чертае с типа на линията зададен в полето избор/смяна на тип линия.

Успоредна линия през точка

	Системата иска да се укажат последователно линия и точка, след което започва да чертае нова линия паралелна на указаната през посочената точка. На най-долния ред на екрана се визуализира текущата дължина на новата линия. Новата линия се чертае с типа на линията зададен в полето избор/смяна на тип линия.

Линия под ъгъл

	Системата иска да се укажат последователно линия, точка и ъгъл в гради, след което започва да чертае нова линия под зададения ъгъл на указаната през посочената точка. На най-долния ред на екрана се визуализира текущата дължина на новата линия. Новата линия се чертае с типа на линията зададен в полето избор/смяна на тип линия.

Гребен

	При избор на функцията се отваря кратка форма за задаване параметрите на "гребен"-а. Валидни са следните параметри:

 Първо разстояние	Задаване първо разстояние на гребена в мм.

 Второ разстояние	Задаване второ разстояние на гребена в мм.

 Първи наклон	Задаване първи наклон на гребена в градуси.

 Втори наклон	Задаване втори наклон на гребена в градуси.

 Първа височина	Задаване първа височина на гребена в мм.

 Втора височина	Задаване втора височина на гребена в мм.

 До линия	Когато е маркирано гребена се удължава до зададена линия.


 ОК	Потвърждаване на зададените параметри и продължение.

 Отказ	Отказ от промяна на параметрите и продължение.
	
 	След затваряне на формата системата предлага да се посочат последователно линия над която ще се строи гребена и страна (посока) на гребена. Ако е маркирано полето До линия системата предлага да се посочи и втора линия от модела до която да се удължи гребена. Гребенът се строи с типа на линията зададен в полето за избор/смяна тип на линии.

Изтриване/смяна тип на линия

	При избор на тази функция се отваря формата за групово изтриване или смяна на тип на линия от модела.

Изтриване в прозорец

	При избор на функцията курсора се променя в тип "кръст" и системата предлага да се зададе прозорец за изтриване на информацията вътре в него. След избор на прозореца системата изтрива цялата графична информация вътре в него. Функцията е аналогична на Alt_C от версията на MKAD за DOS.

Изтриване извън прозорец

	При избор на функцията курсора се променя в тип "кръст" и системата предлага да се зададе прозорец за изтриване на информацията извън него. След избор на прозореца системата изтрива цялата графична информация извън него. Функцията е аналогична на Alt_X от версията на MKAD за DOS.

Определяне на нивата

	При избор на функцията системата след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор определя актуалните нива на линиите в цифровия модел в зависимост от участието им като граници на контури и нивата на линиите зададени в NOM файла.

Изтриване в контур

	При избор на функцията системата отваря формата за извеждане на контур в който искаме да изтрием графичната информация. След избор на контур и при утвърдителен отговор на запитващото съобщение системата стартира последователно процедури по разделяне на линиите до границата на контура и изтриване на графичната информация в него. 

Изтриване извън контур

	При избор на функцията системата отваря формата за извеждане на контур извън който искаме да изтрием графичната информация. След избор на контур и при утвърдителен отговор на запитващото съобщение системата стартира последователно процедури по разделяне на линиите до границата на контура и изтриване на графичната информация извън него.

Изтриване двойни линии

	При избор на функцията системата след запитващо съобщение стартира последователно процедури по разделяне на линиите, а след това и изтриване на дублираните линии (или отсечки от линии). За дублирани се считат линии, които съвпадат абсолютно т.е. съвпадат всичките им точки. Ако в две линии има дори една различна точка те не се считат за дублирани и не се изтриват при изпълнение на тази функция. Ако има дублирани линии от различен тип остава линията с по-малък номер на типа. Процесът може да се прекрати с натискане на бутона Stop.

Изтриване на неактивните нива

	При избор на функцията след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор системата изтрива всички линии от неактивните нива т.е. тези, които не са маркирани да се виждат в меню Параметри-->Видимости панел Нива. Същевременно системата автоматично сменя името на графичния файл на NONAME.A за да не се загуби информация по погрешка. Затова запис на файла трябва да се направи с функция Запис като от меню Файл или с бутона file_238.png
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 където да се зададе необходимото име на файла.

Гребен над линия

	При избор на функцията се отваря кратка форма за задаване параметрите на "гребен"-а. Валидни са следните параметри:

 Първо разстояние	Задаване първо разстояние на гребена в мм.

 Второ разстояние	Задаване второ разстояние на гребена в мм.

 Първи наклон	Задаване първи наклон на гребена в градуси.

 Втори наклон	Задаване втори наклон на гребена в градуси.

 Първа височина	Задаване първа височина на гребена в мм.

 Втора височина	Задаване втора височина на гребена в мм.

 До линия	Когато е маркирано гребена се удължава до зададена линия.


 ОК	Потвърждаване на зададените параметри и продължение.

 Отказ	Отказ от промяна на параметрите и продължение.
	
 	След затваряне на формата системата предлага да се посочат последователно линия над която ще се строи гребена и страна (посока) на гребена. Ако е маркирано полето До линия системата предлага да се посочи и втора линия от модела до която да се удължи гребена. Гребенът се строи с типа на линията зададен в полето за избор/смяна тип на линии.

Текст

	В това меню се редактират текстови надписи. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти ---> Текст или от падащото меню Инструменти --->Текст като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. Палетата има вида 
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. В менюто се поддържат следните функции за работа с текстови надписи:
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 	Избор/смяна на тип текстови надпис. Изборът става от падащото меню или като напишем типа с цифри от клавиатурата в лявото поле.
 file_244.png

file_245.wmf

 Избор на текст	Избор/смяна на тип на текст от "дърво", където текстовете са групирани  
        от дърво	в групи по определен признак.	
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 Нов 	Поставяне на нов текст.	
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 Редакция 	Редакция на текст.	
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 Движение	Движение на посочения надпис с курсора по графичния екран.
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 Въртене	Въртене на  посочен надпис  с курсора.  Така  надписа може да се позиционира успоредно на дадена линия или в желаното направление.
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 Изтриване	Изтриване на текст. Посочва се  надпис на  екрана  и след потвърждение програмата го изтрива.
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 Изтриване/Смяна тип 	Групово изтриване/смяна тип на текст.
        на текст

 Изтриване на избраните	Изтрива избраните надписи, ако има такива. Ако няма избрани надписи 
 елементи 	функцията не е активна.
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 Търсене 	Търсене на текстов надпис в цифровия модел.
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 Нов тип на	Задаване нов тип на текст. Сменя типа на всеки посочен текст с текущия тип
        текст	в палетата инструменти за текстови надписи.	
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 Копиране на текст по	Копиране текстови надписи по етажи в самостоятелни обекти (СО). 
       етажите	

 Котировка червена 	Нанасяне котировка червена.

 Котировка черна 	Нанасяне котировка черна.

Нов текст 

	След избор на функцията се отваря формата за редакция, в който се въвежда текстовия надпис, а също така могат да се променят и част от параметрите му. След натискане на бутона ОК текстовия надпис се "закача" за курсора и системата очаква позиционирането му на определеното място. Само за надписи от тип "Свободен текст" е допустима редакция на всичките му параметри. Ако не се избере тип на текста системата предлага по подразбиране текущия тип (при първоначално зареждане на системата това е тип 2 - Парцел). Изборът на типа на текста може да се извърши от падащото меню в "палетата" или чрез задаване на номера (кода) му в полето вляво от него, както и да се смени по-късно от формата за редакция.

Редакция на текст

	След избор на функцията е необходимо да се укаже текстови надпис от потребителя. Това става чрез посочване с курсора близо до него и натискане  на Enter  или левия  бутон на  мишката. След посочването се отваря форма с данни за надписа и могат да се редактират съдържанието му и някои параметри.  Формата съдържа следните възможности: 

 Текст	Задаване съдържанието на текстовия надпис от клавиатура. Текстовия надпис може да бъде на няколко реда като преминаването на следващ ред става с натискане на клавиша Enter. С бутона file_264.png

file_265.wmf

 могат да се извикат вече въведени текстове за да не се набират отново. Ако искате да копирате текст от полето в друга програма (напр. Winword, WordPad и др.) в момента на копиране на текста трябва програмата за кирилизация на клавиатурата да е на български език (ако е FlexType - да бъде на кирилица).
	ВНИМАНИЕ! Многоредовите текстове не могат да излизат в ZEM и CAD формат!
 Тип	Задаване тип на текстовия надпис от номенклатурата от падащо меню.
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	Избор/смяна на типа на текст от "дърво" (текстовете са групирани).
 Разстояние	Задаване разстояние между буквите в надписа в мм.
 м/у буквите
 Посока	Задаване посоката (ориентацията) на текстовия надпис в градуси
 X	X координата на надписа.
 Y	Y координата на надписа.
 Подравняване	Задаване начина на подравняване на надписа от падащо меню. Възможните стойности са: Ляво, Център, Дясно, Среда ляво, Среда център, Среда дясно, Горе ляво, Горе център и Горе дясно.

	Следващите параметри са достъпни за редакция само за надписи от тип текст 0 ("Свободен текст") и стойностите им важат за конкретния текстови надпис. За останалите типове се вземат параметрите от съответния номенклатурен файл и те се редактират само от Параметри-->Текст като стойностите им важат за всички надписи от дадения тип.
 Височина	Височина на текстовия надпис в мм.
 Ширина	Ширина на текстовия надпис в мм.
 Наклон	Наклон на текстовия надпис в градуси.
 Завъртане	Завъртане на символите в текста в градуси
 Шрифт	Задаване шрифт на текста от вътрешната номенклатура на MKAD. Възможните стойности са от 1 до 4.
 Цвят	Задаване цвета на текста за екрана. Цветът за плотера се определя за съответния тип в номенклатурния файл.
	
 Мащаб	От падащо меню се избира мащаба до който да се вижда надписа.
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	Бутон генериращ знака за градус ( ° ) в полето за текст.
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	Бутон генериращ знака за параграф ( § ) в полето за текст.
 
 ОК	Потвърждаване на въведените данни и затваряне на формата.
 Cancel	Отказ от промените и затваряне на формата.
 Ниво	Задаване нивото на надписа.

Изтриване/смяна тип на текст

	При избор на тази функция се отваря формата за групово изтриване или смяна на типа на надпис от модела.

Търсене на текст

	При избор на функцията се отваря форма за търсене на текстови надписи в цифровия (графичния) модел на землището със следните възможности:

 Текст	Поле за задаване на текста, който ще се търси. Системата помни последния текст, който е търсен.

	Панел Позиция за търсене

 Точно съвпадение	Търси се точно съвпадение на текстовия надпис зададен в полето Текст.
 Начало на текста	Търси се текстови надпис, който започва с текста зададен в полето Текст.
 Част от текста	Търси се текстови надпис, в който има част от текст зададен в полето Текст.
 Игнорирай 	Когато полето е маркирано при търсене не се взема предвид с какви букви е текста 
 големината	(малки, големи или смесени), в противен случай се търси текста точно както е 
 на буквите	изписан.
 Търси	Стартира търсенето на текстови надпис по зададените условия и намерените текстови надписи се визуализират в панела Резултати от търсене и при двукратно "кликване" с мишката върху някой от намерените резултати системата измества и позиционира графичния прозорец на местоположението му.

	Панел Резултати от търсене

 Текст	Показва търсения текст. При двукратно "кликване" с мишката върху текста системата измества и позиционира графичния прозорец на местоположението му. При непрекъснато натиснат ляв клавиш на мишката и движението й се избират (маркират) повече от един текстови надписи от списъка. Същото се получава и с комбинацията ляв клавиш на мишката и бутон Shift  от клавиатурата.
 Тип	Показва типа на текста.
 Десен клавиш 	Подменю с команди за работа с текстови надписи.
 на мишката

 Търси	Стартира търсенето на текстови надпис по зададените условия аналогично на горния бутон със същия надпис.
 Изход	Затваря формата за търсене.

Десен клавиш

	При натискане на десен клавиш на мишката в полето за намерените текстови надписи се визуализира падащо меню със следните възможности:

 Показване	Премества графични прозорец върху избрания текст.

 Редакция	Не е реализирано.

 Маркирай	Маркира в графиката избраните текстове.
 избраните

 Размаркирай	Размаркира в графиката избраните текстове.
 избраните

 Към главни	Прави избраните текстове с главни букви.

 Към малки	Прави избраните текстове с малки букви.

Копиране текст по етажите

	С тази функция се копират текстови надписи по етажи в самостоятелни обекти (СО). При натискане на бутона системата предлага да се посочи надпис от някой етаж, който да се копира на други етажи в сградата като след посочването му се отваря кратка форма с две полета (Начален етаж и Краен етаж), в които се задава от кой до кой етаж да се копира посочения текст.

Котировка червена

	При избор на функцията системата предлага да се посочи линия от модела и при посочване нанася над нея дължината й като текстови надпис от тип 27 - котировки регулация. 
	Внимание! Дължините се измерват от подробна точка до подробна точка или до края на линията. Определените дължини може да не са между две чупки в контура, ако между тях линията е разделена, дори и да изглежда като една права! Ако точките не се вкючени във видимости или не са включени всички подробни точки във видимости може да не е ясно от къде до къде е измерена дължината в котировката! Затова, ако работите в котировки, включвайте във видимости всички подробни точки! Ако след въвеждане на котировката линията или точки от нея са редактирани, то това не се отразява на текста на котировката и тя става грешна! Тази функция не е като функциата Dimention в Autocad!

Котировка черна

	При избор на функцията системата предлага да се посочи линия от модела и при посочване нанася над нея дължината й като текстови надпис от тип 4 - дължина на линия.
	Внимание!  Дължините се измерват от подробна точка до подробна точка или до края на линията. Определените дължини може да не са между две чупки в контура, ако между тях линията е разделена, дори и да изглежда като една права! Ако точките не се вкючени във видимости или не са включени всички подробни точки във видимости може да не е ясно от къде до къде е измерена дължината в котировката! Затова, ако работите в котировки, включвайте във видимости всички подробни точки! Ако след въвеждане на котировката линията или точки от нея са редактирани, то това не се отразява на текста на котировката и тя става грешна! Тази функция не е като функциата Dimention в Autocad!

Знаци

	В това меню се редактират условни знаци. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти ---> Знаци или от падащото меню Инструменти --->Знаци като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. Палетата има вида
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. В менюто се поддържат следните функции за работа с условни знаци:
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 	Избор/смяна на тип на условен знак. Изборът става от падащото меню (в свит или разгънат вид) или като напишем типа с цифри от клавиатурата в лявото поле.
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 Избор на условен	Избор на нов условен знак от "дърво"  където условните знаци са групирани 
         знак от дърво	в групи по определен признак.
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 Нов 	Нов условен знак.
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 Редакция	Редакция на условен знак.
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 Движение	Движение на  посочения условен знак с курсора по графичния екран.
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 Въртене	Въртене на  посочен условен знак  с курсора. Така  знака може да се позиционира в желаното направление.
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 Изтриване	Изтриване на условен знак. Посочваме  условен знак на  екрана  и след потвърждение, програмата го изтрива.
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 Изтриване/Смяна тип 	Групово изтриване/смяна тип на условен знак.
        на условен знак

  Изтриване на избраните	Изтрива избраните условни знаци, ако има такива. Ако няма избрани   
  елементи	условни знаци функцията не е активна. 
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 Нов тип на усл. знак	Задаване нов тип на условен знак. Сменя типа на всеки посочен знак с текущия тип в палетата инструменти за знаци.

Въртене на вход на 90°	При избор на функцията всички знаци в цифровия модел от тип 207 - вход ( й ) се завъртат на 90° по часовниковата стрелка. 
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 Разширение	Разширяване (свиване) на долния панел на палетата съдържащ условните знаци.
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 Унищожителен знак	При посочване на линия от модела системата автоматично поставя знак 206 ( х )
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 Знак за общност	При посочване на линия от модела системата автоматично поставя знак 290 ( Z )
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 Вход	При посочване на линия от модела системата автоматично поставя знак 207 ( й )

Нов знак

	След избор на функцията системата избира текущия по тип знак (при първоначално стартиране на системата той по подразбиране е тип 2 - Триангулачна точка), който се "закача" за курсора и системата очаква позиционирането му на определеното място. Изборът може да стане директно от "палетката" с графичните изображения на знаците, от падащото меню с описанието на типовете или чрез задаване на номера (кода) му в полето вляво от падащото меню, а може да се смени и по-късно от формата за редакция.

Редакция на знак

	При избор на функцията системата предлага да се укаже условен знак от потребителя. Това става чрез посочване с курсора близо до него и натискане  на Enter  или левия  бутон на  мишката. След посочването се отваря форма с данни за условните знаци и може да се смени типа му.

 X=, Y=	Полета, в които могат да се задават координатите на условния знак.

 Тип	От падащо меню може да се смени типа на знака по номенклатурата на системата.

 file_300.png

file_301.wmf

	Избор/смяна на типа на знак от "дърво" (знаците са групирани). 

 Мащабиране	Задаване на мащабен коефициент чрез който може да се променя (мащабира) големината на знака.

 Посока	Задаване посока на знака в градуси (въртене).
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 Copy	Копиране на координатите на знака в Clipboard на Windows във формат N X Y (N е условен 
 координати	номер).

 file_304.png

file_305.wmf

 Paste	Копиране на координати от Clipboard на Windows. Информацията в Clipboard на Windows  
 координати	трябва да бъде във формат N X Y (N е условен номер, но трябва да го има).

 Мащаб	От падащо меню се избира мащаба до който да се вижда знака.


 ОК	Потвърждаване на въведените данни и затваряне на формата.
 Cancel	Отказ от промените и затваряне на формата.
 Ниво	Задаване нивото на знака.

Изтриване/смяна тип на знак

	При избор на тази функция се отваря формата за групово изтриване или смяна на тип на условен знак от модела.

Опорна мрежа

	В това меню се редактират точки от опорната мрежа. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --> Опорна мрежа или от падащото меню Инструменти -->Опорна мрежа като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. Палетата има вида file_306.png
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. В менюто се поддържат следните функции за работа с точки от опорната мрежа:
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 	Избор/смяна на тип на опорна точка. Изборът става от падащото меню (в свит или разгънат вид) или като напишем типа с цифри от клавиатурата в лявото поле.
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 Нова 	Нова опорна точка.	

 file_312.png

file_313.wmf

 Редакция 	Редакция на опорна точка.	
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 Въртене	Въртене на  номера на опорна точка. Посочва се опорна точка с курсора и номера на точката се позиционира в желаното направление.
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 Изтриване	Изтриване на опорна точка. Посочва се  опорна точка на  екрана  и след потвърждение, програмата я изтрива.
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 Търсене	Търсене на опорна точка.
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 Нов тип на оп.точка 	Задаване нов тип на опорна точка.
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 Изтриване/Смяна	Групова смяна на тип/изтриване на точки от опорната мрежа.
        тип на опорна
       мрежа

 Изтриване на избраните 	Изтрива избраните опорни точки, ако има такива. Ако няма избрани опорни 
 елементи 	точки  функцията не е активна.

 Интерполация	Интерполация  между две точки от опорната мрежа.	

 Регистър на ГММП	Генериране регистър на ГММП

 Регистър на РГО	Генериране регистър на РГО

 ARH In 	Вход на данни за опорна мрежа от текстови файл във формат ARH.

 ARH Out 	Изход на данни за опорна мрежа в текстови файл във формат ARH.

 Четене от	Вход на данни за опорни точки от файл в EXCEL формат.
 EXCEL
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 Серия 	Генериране на серия от опорни точки в графичния файл.
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 Разширение	Разширяване (свиване) на долния панел на палетата съдържащ опорните точки.

Нова опорна точка

	При избор на функцията системата предлага да се посочи местоположението на новата точка от опорната мрежа и след указването му се отваря формата за редакция. При работа са валидни методите на работа Курсор, Точка и Линия.

Редакция на опорна точка

	Когато  е необходимо да се редактират данни на  точка от опорната мрежа, системата иска тя да се укаже от потребителя. Това става чрез посочване с курсора близо до нея и натискане  на Enter  или левия  бутон на  мишката. След посочването се отваря прозорец с данни за опорната точка и може да се смени типа й, както и да се редактират параметрите й - номер, координати, кота, клас и др. За точка с тип 31 (Вертикална планировка) в полето за номер  се въвежда първата кота, а в полето за кота - втората. При въртене дробната черта е свързана с точката.
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 Copy	Копиране на координатите на условния знак в Clipboard на Windows във формат 	
 координати	N X Y
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 Paste	Копиране от Clipboard на Windows в координати. Информацията в Clipboard на Windows  
 координати	трябва да бъде във формат N X Y


 ОК	Потвърждаване на промените и затваряне на формата.

 Cancel	Отказ от промените и затваряне на формата.

 Ниво	Задаване нива, в които да се вижда опорната точка.

 Реперен карнет	Изготвяне и отпечатване на реперен карнет за точката.

Търсене на опорна точка

	При избор на функцията се отваря прозорец, където в лявото поле се избира типа на опорната точка (или Всички, ако не знаем типа), която ще търсим. След избора на тип в дясното поле се появява списък на всички точки в модела от избрания тип. С курсора на мишката се посочва търсената точка и с натискане на бутона ОК се приключва операцията. Програмата измества графичния екран, така че да се визуализира търсената точка. С натискане на бутона Cancel отказваме от търсенето.

Изтриване/смяна тип на опорна точка

	При избор на тази функция се отваря формата за групово изтриване или смяна на типа на опорна точка от модела.

Нов тип на оп. точка

	След избор на функцията и при посочване на опорна точка сменя типа й с текущия тип в палетата инструменти за опорна мрежа.

Интерполация

	Задават се последователно две точки от опорната мрежа и се интерполират (чертаят) подробни точки на равни разстояния по правата между опорните точки (разстоянието между построените подробни точки е равно на височината на сечението на хоризонталите, което се задава във Файл--> Принтер настройки -->Височина на сечението) . Функцията работи коректно само, ако опорните точки имат зададени височини (коти) и те са различни. За да се види резултатът от интерполацията е необходимо да се включи визуализацията на подробни точки от меню Параметри-->Видимости.

Регистър РГО

	Отваря форма за генериране и отпечатване регистър на РГО за съдебен регион по Наредба 14. 

 Изход	Изход от формата.

 Към WORD 	Генериране на регистъра в WINWORD

 Към EXCEL 	Генериране на регистъра в EXCEL

Регистър ГММП

	Отваря форма за генериране и отпечатване регистър на ГММП за съдебен регион по Наредба 14. За да излизат верни данни в колона Картен лист е необходимо в Принтер настройки или в Параметри-Файл да се попълни вярно зоната, в която се намира землището (К3, К5, К7 или К9).

 Изход	Изход от формата.

 Към WORD 	Генериране на регистъра в WINWORD

 Към EXCEL 	Генериране на регистъра в EXCEL

ARH In

	Вход на данни за точки от опорната мрежа от текстови файл във формат ARH от системата за изравняване на опорни мрежи на Дико Антонов. Изборът става от меню Файл->Import->ARH или от меню Опорна мрежа-->ARH In. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .ARH съдържащ данни за точки от опорна мрежа. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, където е цифровия модел на зареденото землище. Файлът с данни трябва да има следния формат: 

	Коментарен ред

	NNNNNN XXXXX.XXX YYYYY.YYY T HHH.HH, където

 NNNNNN	Номер на точката.
 XXXXX.XXX	X координата на точка в геодезическа координатна система.
 YYYYY.YYY	Y координата на точка в геодезическа координатна система.     
 Т	Тип на точката. Ако е изпуснат се подразбира тип 2 - триангулачна точка. Типовете са по номенклатурата на системата.
 HHH.HH	Кота на точката.

ARH Out

	При избор на функцията системата отваря формата за избор на директория и име на изходния файл. Файлът е с разширение .ARH и е текстови. Съдържа данни за точките от опорната мрежа в цифровия модел. Първия ред от файла е коментарен, а след него следват точки от опорната мрежа в следния формат:

	NNNNNN XXXXX.XXX YYYYY.YYY T HHH.HH, където

 NNNNNN	Номер на точката.
 XXXXX.XXX	X координата на точка в геодезическа координатна система.
 YYYYY.YYY	Y координата на точка в геодезическа координатна система.     
 Т	Тип на точката. Ако е изпуснат се подразбира тип 2 - триангулачна точка. Типовете са по номенклатурата на системата.
 HHH.HH	Кота на точката.

Четене от EXCEL на данни за опорни точки

	При избор на функцията системата отваря формата за избор на диск, директория и име на файл в Excel формат (*.xls) с данни за опорни точки. Файлът трябва да съдържа следните колони:

	- вид на точката /ДГМ,ГММП,РГО/
	- № на точката
	- клас
	- X
	- Mx
	- Y
	- My
	- H
	- Mh
	- Картен лист № 
	- Начин на стабилизиране /вид на знака,наличие на подземен център/ 
	- Физическо състояние на знака 
	- Стар № на точката
	Координатите са пълни геодезически и се редуцират при четене с референтната точка на файла.
	След избор на файла се отваря форма със следните възможности:

 XLS файл	Задаване на входен *.xls файл с данни за опорни точки. С бутона file_332.png
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 се отваря формата за избор на диск и директория за файла.

 Избор на	Избор на лист (sheet) от файла с данни.
 лист

 ОК	Потвърждение и изход от формата.

 Изход	Изход от формата.

 Въвеждане	Изчитане на данните от *.xls файла и зареждането им в цифровия модел.

Серия

	При избор на функцията се отваря кратка форма за задаване на номер от който да започне номерирането на въведените опорни точки. Точките се въвеждат с текущия зададен в полето за тип условен знак. След затваряне на формата системата предлага да се посочват последователно местата на опорните точки и те се генерират с последователни номера след зададения и с избрания тип. При поставяне на опорните точки са валидни всички методи на вход на точки.

Изтриване/смяна тип на обект

	Формата за групово изтриване или смяна на типа на графичния обект (линия, условен знак, надпис или точка от опорната мрежа) съдържа следните възможности:

 Ляв панел	Съдържа списък с използваните в цифровия модел графични обекти и от него се извършва избора. Отделен обект се избира като се позиционираме върху него с мишката, а група обекти - в комбинация с клавишите Shift или Ctrl. При изпозване на клавиша Shift обектите се избират последователно, а с Ctrl се избират произволно елементи от списъка. След избор на съответните обекти се активират бутоните Смяна тип и Изтриване.
 
 ОК	Потвърждава извършването на избраната операция и затваря формата.

 Escape	Отказ от извършване на избраната операция и затваря формата.

 Изтриване	Изтрива всички графични обекти в цифровия модел от избрания тип (за линии - само тези, които не са граници на контури). Изтриването се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.
 
 Смяна тип	Сменя типа на всички графични обекти в цифровия модел от избрания тип със зададения в полето Нов. Смяната се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

 Нов	Използва се съвместно с бутона Смяна тип за смяна на типа на избрани графични обекти от цифровия модел със зададения.

 Маркиране	Маркира в графиката избраните в левия панел графични елементи. Маркирането става след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор. Маркираните елементи се оцветяват в друг цвят.

 Размаркиране	Размаркира в графиката избраните в левия панел графични елементи. Размаркирането става след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

 Запазване на	Когато е маркирано се запазват нивата в които участват съответните графични елементи  
 нивата	и се сменя само типа им, а когато не е - освен типа се сменя и нивото на графичния елемент съобразно нивата зададени за новия тип.

	Само в меню Текст

 Главни на	След запитващ въпрос и при утвърдителен отговор системата променя всички текстови  
 улици	надписи от избрания в левия панел тип (типове) като прави главни първите букви на всяка дума от текста, а останалите - малки. Да се използва за текстове с които са изписвани улици.

 Главни букви	След запитващ въпрос и при утвърдителен отговор системата променя всички текстови надписи от избрания в левия панел тип (типове) като прави текстовите надписи само с главни букви.

 малки букви	След запитващ въпрос и при утвърдителен отговор системата променя всички текстови надписи от избрания в левия панел тип (типове) като прави текстовите надписи само с малки букви.

Точка

	В това меню се редактират подробни точки от цифровия модел. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --> Точка или от падащото меню Инструменти -->Точки като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. Палетата има вида file_334.png
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. В менюто се поддържат следните функции за работа с подробни точки:
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 Вмъкване	Вмъкване на нова точка в линия.

 file_338.png

file_339.wmf

 Редакция 	Редакция на данни за подробна точка.
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 Движение	Движение на точка.	
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 Въртене	Въртене на  номера на посочена подробна точка от цифровия модел с курсора. Така  номера на точката може да се позиционира в желаното направление.
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 Изтриване	Посочва се подробна точка на екрана и след потвърждение програмата я изтрива.

 Чертане 	Подменю за чертане на точки.

 Нулиране на	Нулиране на номерата на точките (чупките) в зададен контур (имот, сграда,  
 номерата в контур	район).

 Нулиране на номерата	Нулиране на номерата на точките (чупките) в зададен прозорец. 
 на точки в прозорец

 Нулиране на номерата	Нулиране на номерата на точките (чупките) в целия цифров модел. След   
 на всички точки	запитващо съобщение и утвърдителен отговор системата нулира номерата на всички точки в цифровия модел.

 Автономериране 	Автономериране на точки в масив (имот).
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 Следващ номер 	Задаване следващ номер на точка.
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 Надпис на	Надписване координатите на подробна точка от файла като текст в графиката.  
        координати 	Указва се подробната точка и след това се позиционират координатите като текст. Използва се текущия тип текст зададен в палета Текст.

 GEOin 	Вход на данни за подробни точки от *.GEO файл.

 GEOout 	Изход на данни за подробни точки в *.GEO файл.

 Регистър на	Генериране и отпечатване на регистър на подробните точки.
 подробните точки





Редакция на подробна точка

	При избор на функцията се отваря форма за редакция на параметрите на подробната точка.

 Номер	Задаване номер на подробната точка.

 Север	Координата Север (X) на подробната точка. Не може да се редактира.

 Изток	Координата Изток (Y) на подробната точка. Не може да се редактира.

 Метод на	Задаване метода на определяне на подробната точка. Изборът става от номенклатура.
 определяне

 Метод на	Задаване метода на означаване на подробната точка. Изборът става от номенклатура.
 означаване

Чертане

	Подменюто съдържа следните функции за чертане на подробни точки:
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 Правоъгълна 	Дефиниране на локална правоъгълна координатна система спрямо която ще се    
       координатна	чертаят подробни точки. 	
       система	

 file_352.png

file_353.wmf

 Чертане на точка	Чертане на подробна точка по зададени абсциса и ордината. 
        ортогонално	
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 Чертане на точка с	Чертане на подробна точка по зададени полярни координати. 
        полярни
        координати
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 Линейна засечка 	Чертане на подробна точка чрез линейна засечка.
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 Ъглова засечка 	Чертане на подробна точка чрез ъглова засечка.
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 Разделяне линия	Генериране на подробни точки, които разделят линия на равен брой части.
       на равни части
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 Разделяне линия	Генериране на подробни точки, които разделят линия на части с еднакви 
       на равни дължини	дължини.
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 Интерполация 	Интерполация между две точки от опорната мрежа.
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 Щрих 	Чертане щриховка в ъглите на парцела при промени.

Правоъгълна координатна система

	При избор на функцията курсора се променя и системата иска да се посочат последователно две точки от модела и спрямо тях дефинира локална координатна система (ЛКС). Могат да се ползват различните методи на точка.

Ортогонално

	При избор на функцията се отваря кратка форма за задаване на абсцисата и ординатата на точката спрямо дефинираната локална координатна система (ЛКС). Формата е отворена за въвеждане на много точки една след друга спрямо избраната ЛКС. Това става като се въвеждат последователно абсцисите и ординатите на точките и се потвърждава с бутона Генерация. След приключване на операцията формата се затваря с бутона Край и се визуализира на екрана подробната точка (или точки) със зададените координати спрямо дефинираната ЛКС (за целта от меню Параметри-->Видимости трябва да е включена визуализацията на подробни точки). Ако функцията е избрана преди да бъде дефинирана ЛКС програмата автоматично активира първо функцията Правоъгълна координатна система (file_368.png
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 )от палетата Точка и чак след дефинирането й се отваря формата за задаване координати на точките.

Полярно

	При избор на функцията се отваря кратка форма за задаване на посоки и разстояние на точката спрямо дефинираната локална координатна система (ЛКС). Формата е отворена за въвеждане на много точки една след друга спрямо избраната ЛКС. Това става като се въвеждат последователно посоките и разстоянията на точките и се потвърждава с бутона Генерация. След приключване на операцията формата се затваря с бутона Край и се визуализира на екрана подробната точка (или точки) със зададените координати спрямо дефинираната ЛКС (за целта от меню Параметри-->Видимости трябва да е включена визуализацията на подробни точки). Ако функцията е избрана преди да бъде дефинирана ЛКС програмата автоматично активира първо функцията Правоъгълна координатна система  (file_370.png
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 ) от палетата Точка и чак след дефинирането й се отваря формата за задаване посоки и разстояния на точките.

Линейна засечка

	При избор на функцията се отваря кратка форма за задаване на разстояния на точката спрямо дефинираната локална координатна система (ЛКС). Формата е отворена за въвеждане на много точки една след друга спрямо избраната ЛКС. Това става като се въвеждат последователно разстоянията на точките и се потвърждава с бутона ОК. След приключване на операцията формата се затваря с бутона Край и се визуализират на екрана подробните точки със зададените разстояния спрямо дефинираната ЛКС (за целта от меню Параметри-->Видимости трябва да е включена визуализацията на подробни точки). Ако функцията е избрана преди да бъде дефинирана ЛКС програмата автоматично активира първо функцията Правоъгълна координатна система  (file_372.png

file_373.wmf

 ) от палетата Точка и чак след дефинирането й се отваря формата за задаване разстояния на точките.

Ъглова засечка

	При избор на функцията се отваря кратка форма за задаване на ъгли на точката спрямо дефинираната локална координатна система (ЛКС). Формата е отворена за въвеждане на много точки една след друга спрямо избраната ЛКС. Това става като се въвеждат последователно първи и втори ъгъл на точките и се потвърждава с бутона ОК. След приключване на операцията формата се затваря с бутона Край и се визуализират на екрана подробните точки със зададените ъгли спрямо дефинираната ЛКС (за целта от меню Параметри-->Видимости трябва да е включена визуализацията на подробни точки). Ако функцията е избрана преди да бъде дефинирана ЛКС програмата автоматично активира първо функцията Правоъгълна координатна система  (file_374.png

file_375.wmf

 ) от палетата Точка и чак след дефинирането й се отваря формата за задаване ъгли на точките.

Разделяне линия на равни части

	Функцията се избира от палетата с инструменти Точка. При избора й системата предлага да се укаже линия за разделяне и след указването й се отваря кратка форма, в която от клавиатура в полето Части се задава броя на частите на които да се раздели избраната линия. С бутона Генерация системата генерира подробни точки, които я разделят на зададения брой равни части. С натискане на бутона Край се отказва изпълнението на функцията и се затваря формата.

Разделяне линия на равни дължини

	Функцията се избира от палетата с инструменти Точка. При избора й системата предлага да се укаже линия за разделяне и след указването й се отваря кратка форма, в която от клавиатура в полето Дължина се задава дължината на отсечките на които да се раздели избраната линия. С бутона Генерация системата генерира подробни точки, които я разделят на отсечки със зададената дължина. С натискане на бутона Край се отказва изпълнението на функцията и се затваря формата.

Интерполация

	Задават се последователно две точки от опорната мрежа и се интерполират (чертаят) подробни точки на равни разстояния по правата между опорните точки (разстоянието между построените подробни точки е равно на височината на сечението на хоризонталите, което се задава във Файл--> Принтер настройки -->Височина на сечението) . Функцията работи коректно само, ако опорните точки имат зададени височини (коти) и те са различни. За да се види резултатът от интерполацията е необходимо да се включи визуализацията на подробни точки от меню Параметри-->Видимости.

Щрих

	При избор на функцията системата предлага да се посочат последователно две прсичащи се линии от модела и след посочването им изчертава щрихи към тях. Щрихите се изчертават с текущия тип линия избран в палета Линия. Щрихите се изчертават успоредни на ъглополовящата на ъгъла, който сключват двете посочени линии. Броят на линиите е по 4 от двете страни на ъглополвящата, а дължината им и разстоянието между тях зависят от мащаба. В мащаб 1:10000 разстоянието между щрихите е приблизително 0.85 мм, а дължината им - 2.8 мм.

Щрих външен

	При избор на функцията системата предлага да се посочат последователно две прсичащи се линии от модела и след посочването им изчертава щрихи към тях от външната страна (от към ъгъла по-голям от 180°). Щрихите се изчертават с текущия тип линия избран в палета Линия. Щрихите се изчертават успоредни на ъглополовящата на ъгъла, който сключват двете посочени линии. Броят на линиите е по 4 от двете страни на ъглополвящата, а дължината им и разстоянието между тях зависят от мащаба. В мащаб 1:10000 разстоянието между щрихите е приблизително 0.85 мм, а дължината им - 2.8 мм.

Нулиране номера на точки в контур

	При избор на функцията се отваря формата за избор на контур, чийто номера на точките ще бъдат нулирани. След избора следва запитващо съобщение и при утвърдителен отговор номерата на точките се нулират.

Нулиране номера на точки в прозорец

	При избор на функцията системата предлага да се зададе прозорец, в който точките да бъдат нулирани. След избора следва запитващо съобщение и при утвърдителен отговор номерата на точките се нулират.

Автономериране

	При избор на функцията се отваря формата за избор на масив/имот. След избора на масив/имот следват две последователни запитващи съобщения: "Да запазя ли старите номера?" и "Да добавя ли номера на масива?". След отговор на съобщенията системата преномерира автоматично точките (чупките) в избрания масив/имот в зависимост от отговора на горните два въпроса.

Следващ номер на подробна точка

	При избор на функцията се отваря форма за задаване следващ номер на подробна точка и метод на определянето й в цифровия модел. След задаване на номера и метода на определяне при натискане на бутона ОК системата предлага да се посочи подробна точка от модела, чийто номер е нулев (0) и я номерира със зададения номер. При посочване на следваща точка с нулев номер системата я номерира със следващия номер след зададения и т.н. На всички номерирани точки се записва зададения при първата точка метод на определяне. С бутона Cancel от формата за задаване на номер се отказва операцията. Прекратяване на процеса на номериране става с натискане на десния клавиш на мишката, бутона ESC или избор на друга команда.

GEOin

	Вход на данни за подробни точки от текстови файл във формат на MKAD (*.GEO). Изборът става от меню Файл->Import->GEO. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .GEO съдържащ данни за подробни точки от геодезически измервания. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, където е цифровия модел на зареденото землище. След изчитане на данните от файла системата автоматично включва визуализацията на подробни точки от цифровия модел.

	Файлът има следния формат:

	Коментар
	N	X	Y
	01000 	1000 	1000
	01001 	1010 	2000
	01002 	2345 	3435
	01003 	3084 	2383
	01004 	3933 	3343
	01005 	4323 	4556
	99999 	0000 	0000
	T1
 	1001,1002,1003:1005,1004:1000,0
 	1000:1003,1004,1005,0
 	-1
 	T2
 	1000,1005,0
 	-1
 	-1

	Първият ред е коментарен. След това следват геодезическите точки във формат N X Y, където N e номер на точката, а  X и Y са координатите й. Блокът с описание на точките  завършва с номер 99999 и координати 0 0. По нататък са описани линиите, образувани от тези точки като Т1, Т2 и т.н. са типове на линии по номенклатурата на MKAD (MKADWIN). След всеки тип на линия следват точките, които я образуват, разделени  със запетаи. Допуска се вход на групи от  последователни точки  във вида  N1:N2,  където  N1<N2  или N1>N2. Точките завършват с номер 0.
	-1 - край на линиите от този тип.
	-1 - край на типовете линии.
	След изчитане на .GEO файла точките от него се визуализират в цифровия модел като подробни точки.
	Блоковете с линии не са задължителни т.е. файлът може да съдържа само описание на точки.	Точките могат да се свързват и ръчно в цифровия модел с функцията Нова от меню Линия в метод на точка "Точка".

GEOout

	Изход на данни за подробни точки в текстови файл във формат на MKAD (*.GEO). Изборът става от меню Обекти->Точка-->GEOout. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и име на файл с разширение .GEO, в който да се запишат  данни за подробните точки от цифровия модел. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, където е цифровия модел на зареденото землище.

	Файлът има следния формат:

	Коментар
	N	X	Y
	01000 	1000 	1000
	01001 	1010 	2000
	01002 	2345 	3435
	01003 	3084 	2383
	01004 	3933 	3343
	01005 	4323 	4556

	Първият ред е коментарен, в който се включват данни за името на графичния модел и референтната точка в него. След това следват геодезическите точки във формат N X Y, където N e номер на точката, а  X и Y са координатите й.

Произволен обект

	В това меню се редактират произволни графични обекти. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --> Произволен или от падащото меню Инструменти-->Произволни като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. Палетата има вида file_376.png

file_377.wmf

. В менюто се поддържат следните функции за работа с обекти:
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 Редакция	Когато  с курсора на мишката се посочи близо до някакъв графичен обект - надпис, условен знак, имот и други - системата отваря съответния прозорец за редактиране на данни за избрания обект.
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 Движение	Движение на  посочения графичен обект с курсора по графичния екран.
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 Въртене	Въртене на  посочен графичен обект  с курсора.  Функцията е достъпна за надписи, условни знаци и точки. Така  графичният обект може да се позиционира в желаното направление.
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 Изтриване	Посочваме  графичен обект на  екрана  и след потвърждение, програмата го изтрива. Ако обектът не може да бъде изтрит програмата издава съответно съобщение.

Имоти

	В това меню се редактират имоти. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --->Имоти или от падащото меню Инструменти --->Контури като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. От падащото меню в палетата трябва да се избере слой Кадастър. Реализирани са следните функции:
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 Нов 	Генерация на нов контур.
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 Извеждане	Извеждане на екран на имот по номера му.
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 Указване	Извеждане на екран на имот чрез указване на номера му с курсора на мишката.
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 Контур 	Извеждане на екран на имот чрез посочване на вътрешна точка от него.
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 Изтриване	Изтриване на контур.
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 Движение	Преместване (движение) на номер на контур като се посочи номера му. Посочването става с левия клавиш на мишката и като се задържи номера става подвижен. При повторно натискане на левия клавиш се фиксира новото местоположение на номера на контура.
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 Движение	Преместване (движение) на номер на контур като се посочи вътрешна точка от контура.    
        контур	Посочването става с левия клавиш на мишката и като се задържи номера става подвижен. При повторно натискане на левия клавиш се фиксира новото местоположение на номера на контура.
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 Регенерация 	Регенерация (прегенериране) на контур чрез указване на номера му.
       указване

 Регенерация 	Регенерация (прегенериране) на контур чрез указване на вътрешна точка от него.
 контур
 
 Сечения за	След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор системата пресмята сеченията   
 конт. зона	между имотите с вид територия "Населени места" (3) с останалите имоти в слой кадастър.

 Сечения 	След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор системата пресмята сеченията   
 плажове	между имотите участващи в морски плажове и имотите от кадастралната карта (КК).

Парцели

	В това меню се редактират парцели. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --->Парцели или от падащото меню Инструменти --->Контури като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. От падащото меню в палетата трябва да се избере слой Регулация. Реализирани са следните функции:
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 Нов 	Генерация на нов контур.
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 Извеждане	Извеждане на екран на парцел по номера му.
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 Указване	Извеждане на екран на парцел чрез указване на номера му с курсора на мишката.
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 Контур 	Извеждане на екран на парцел чрез посочване на вътрешна точка от него.
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 Изтриване	Изтриване на контур.
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 Движение	Преместване (движение) на номер на контур.

Придаваеми места

	В това меню се редактират придаваеми места. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --->Придаваеми места или от падащото меню Инструменти --->Контури като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. От падащото меню в палетата трябва да се избере слой Придаваеми места. Реализирани са следните функции:

 file_414.png

file_415.wmf

 Нов 	Генерация на нов контур.
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 Извеждане	Извеждане на екран на придаваемо място по номера му.
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 Указване	Извеждане на екран на придаваемо място чрез указване на номера му с курсора на мишката.
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 Контур 	Извеждане на екран на придаваемо място чрез посочване на вътрешна точка от него.
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 Изтриване	Изтриване на контур.
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 Движение	Преместване (движение) на номер на контур.

Стар кадастър

	В това меню се генерират (създават), изтриват или редактират графически имоти от слой стар кадастър (СК). Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --->Стар кадастър или от падащото меню Инструменти --->Контури като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. От падащото меню в палетата трябва да се избере слой Стар кадастър. В менюто могат да се генерират като контури и линейни обекти (без площи) като трасета на проводи за които трябва да се изработват парцеларни планове.
Реализирани са следните функции:
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 Нов 	Генерация на нов контур.
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 Извеждане	Извеждане на екран на имот от СК по номера му.
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 Указване	Извеждане на екран на имот от СК чрез указване на номера му с курсора на мишката.
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 Контур 	Извеждане на екран на имот от СК чрез посочване на вътрешна точка от него.
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 Изтриване	Изтриване на контур.
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 Движение	Преместване (движение) на номер на контур.
        
        Сечения	След запитващо съобщение се стартира процедура за пресмятане на сеченията между имотите от стария кадастър и новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ (или имотите от парцеларни планове, или имотите попадащи в контура на Натура 2000).

Подотдели

	В това меню се редактират подотдели. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --->Подотдели или от падащото меню Инструменти --->Контури като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. От падащото меню в палетата трябва да се избере слой Лесоустройство. Реализирани са следните функции:
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 Нов 	Генерация на нов контур.
 file_440.png

file_441.wmf

 Извеждане	Извеждане на екран на подотдел по номера му.
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 Указване	Извеждане на екран на подотдел чрез указване на номера му с курсора на мишката.
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 Контур 	Извеждане на екран на подотдел чрез посочване на вътрешна точка от него.
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 Изтриване	Изтриване на контур.
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 Движение	Преместване (движение) на номер на контур.

        Сечения	След запитващо съобщение се стартира процедура за пресмятане на сеченията между имотите от слой кадастър и подотделите от слой лесоустройство.

 Генерация на	След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор се генерират като текстови  
 номер на отдел	надписи с тип 83 номерата на отделите и техните площи във формат N/P, където N е номера на отдела, а P - площта му.

Подземни проводи

	В това меню се редактират данни за подземни проводи. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --->Подземни проводи или от падащото меню Инструменти --->Контури като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. От падащото меню в палетата трябва да се избере слой подземните проводи (Водопровод, Канализация и др.) Реализирани са следните функции:
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 Нов 	Генерация на нов контур от съответния слой за подземни проводи.
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 Извеждане	Извеждане на екран на контур от подземен провод по номера му.
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 Указване	Извеждане на екран на контур от подземен провод чрез указване на номера му с курсора на мишката.


	В слоевете за подземни проводи (Водопровод, Канализация, Топлопровод, Газопровод, Слаботокова и Силнотокова) под "контур" ще разбираме верига от свързани линии (в частност една), които не образуват затворен контур по смисъла на площните обекти.

Шахти на подземни проводи

	В това меню се редактират данни за шахти от подземни проводи. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --->Шахти на подземни проводи или от падащото меню Инструменти --->Контури като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. От падащото меню в палетата трябва да се избере слой шахти на подземните проводи (Шахти Водопровод, Шахти Канализация и др.) Реализирани са следните функции:
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 Нова 	Генерация на нова шахта от съответния слой за шахти на подземни проводи.
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 Извеждане	Извеждане на екран на шахта от подземен провод по номера й.
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 Указване	Извеждане на екран на шахта от подземен провод чрез указване на номера й с курсора на мишката.

Землища

	В това меню се редактират данни за землище. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --->Землище или от формата за извеждане на контур. Реализирани са следните функции:
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 Ново 	Задаване на ново землище.
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  Редакция 	Редакция (смяна на номер) на землище.	
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 Изтриване 	Изтриване на землище.

Ново землище

	При избор на функцията се отваря форма за избор на землище от номенклатурата с цел създаване на нов запис за землище в базата. Изборът може да стане по един от следните начини:
 	- в лявото поле (ЕКАТТЕ) се записва от клавиатура кода по ЕКАТТЕ за землището и програмата създава запис за него;
 	- в дясното поле се отваря падащия списък с всички населени места и оттам се избира;
 	- при натискане на бутона file_468.png
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 вдясно номенклатурата се отваря в три панела - области, общини и населени места и оттам се избира. Потвърждаването на избора става с бутона ОК, а отказването - с бутона ОТКАЗ. С бутона Търсене се отваря форма за търсене на землище по ЕКАТТЕ или име.
	След потвърждаване на избраното землище системата го създава в графичния файл и създава автоматично и празна база данни за него (ZZZZZ*.DBF файлове), индекси към тях (ZZZZZ*.MDX файлове), където ZZZZZ е ЕКАТТЕ на землището - ако няма такива в директорията.

Редакция на землище

	Отваря се форма с две полета, която позволява да се редактира (смени) землище от наличните (дефинирани) землища в графичния файл. В полето Старо ЕКАТТЕ се избира от падащо меню землище от наличните във файла, което ще се сменя, а в полето ЕКАТТЕ се задава новото аналогично на функцията Ново. При смяна номера на землището то се сменя в графичния файл и се преименуват файловете с базата данни и индексите за него (ZZZZZ*.DBF и ZZZZZ*.MDX файлове), където ZZZZZ е новото ЕКАТТЕ на землището). Ако за зададеното ново ЕКАТТЕ вече има база данни системата го съобщава и пита дали да го смени само в графичния файл. При отговор "Да" се сменя ЕКАТТЕ в графичния файл и остава наличната в директорията база данни за землището с новото ЕКАТТЕ, при отговор "Не" промяна не се извършва.

Изтриване на землище

	При избор на тази функция се отваря форма за изтриване на землище от наличните в графичния файл. В левия панел се визуализира списък на наличните землища във файла и изборът на землище за изтриване става като се позиционираме върху него с курсора на мишката. При натискане на бутона Изтриване програмата иска потвърждение на изтриването и при положителен отговор се изтриват землището и всички контури генерирани в него. С бутона Изход се затваря формата.

Растери

	Меню за работа с растерни изображения. В него се избират файлове съдържащи информация за растерни изображения и ориентирането му спрямо координатите на терена. Менюто е достъпно само, ако има зареден графичен файл - съществуващ или нов. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти--->Растери или от падащото меню Инструменти --->Растери като във втория случай се отваря "палета" с бутони и изборът е от нея. Тя има вида file_470.png
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 и съдържа следните функции: 
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 Нов 	Зареждане на нов растер.	
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 Редакция 	Редакция на данни за ориентация на растерното изображение.
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 Реф.точка нова	Задаване на нова референтна точка за ориентиране.
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 Реф.точка редакция	Редакция на данни за референтна точка за ориентиране.
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 Реф.точка движение	Преместване (движение) на референтна точка за ориентиране. 
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 Движение на растер	Преместване (движение) на цялото растерно изображение. Движението на растера трябва да се прави само при първоначалното му позициониране, защото след него се губи вече направената ориентация на растера!  Ако се направи след трансформация на растера, той трябва да се трансформира отново!
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 Информация за	При натискане на бутона и посочване на растер извежда информация за  
        растера	размерите на растера, името и местоположението на файла съдържащ растерното изображение. 

	Понятието "референтна точка" използвано тук в смисъл на точка за ориентация на цифровия модел спрямо растерно изображение не трябва да се бърка с референтна точка на графичния файл, където означава отместване на локалните координати във файла спрямо абсолютните геодезически координати на точките.

 ВНИМАНИЕ!!! 1.  Ориентирането на растерното изображение в подменю Редакция трябва да се извършва в мащаба на сканирания графичен материал, когато за ориентация се използват координатните кръстове. За целта е необходимо той да се зададе в меню Параметри-->Общи-->Мащаб. 
              	2.  Когато растерното изображение се ориентира в нов графичен файл трябва да се зададе коректна референтна точка на графичния файл ПРЕДИ да се извърши трансформация на растера за да не се загуби точност!

Нов растер

	Функцията се избира от меню Обекти-->Растери-->Нов или от палетата Растери с бутона file_486.png
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 , при което се отваря диалогов прозорец за избор на растерно изображение (файл във формат *.BMP, *.JPG, *.JPEG, *.GIF). Функцията е достъпна само, ако е зареден графичен файл или отворен нов. От диалоговия прозорец могат да се изберат диск и директория за прочитане на необходимия файл с растерното изображение. Програмата се съобразява с текущия мащаб на графичния файл и резолюцията и размера на растерното изображение и съответно го мащабира в графиката. Затова преди четене на растерно изображение графичния файл трябва да е в мащаба на изображението. Ако растерното изображение се зарежда в нов графичен файл трябва предварително в Параметри-->Файл да се зададе вярна референтна точка за да се избегне загуба на точност при векторизиране. Ако името на файла е от вида Xy-zzz-GGGG или Xy-zz-GGGG от системата за дигитална цветна ортофотокарта на МЗХ /МЗГ, МЗП/ програмата автоматично го позиционира на съответните координатит в система UTM 35. След прочитане автоматично се отваря формата за редакция. При многократно изпълнение на функцията Нов може да се зареждат много растерни изображения (разположени в различни файлове) в един графичен файл на системата. Системата конвертира заредения растерен файл и го запазва под име NAME.BMPMKAD (NAME е името на оригиналния файл с растерното изображение) и по-нататък работи с него. Системата търси файла (или файловете) с горепосоченото разширение в текущата директория т.е. при графичния (*.А) файл. Файлът (или файловете) с разширение BMPMKAD също е желателно да се архивират за да се спести времето за ново конвертиране при прехвърляне на данните в друга директория или друг компютър. Ако е необходимо да се зареди растера към друг графичен файл е необходимо след прочитане на новия графичен файл отново да се избере файла с растерното изображение.

Редакция на растер

	ВНИМАНИЕ!!! Ориентирането на растерното изображение в подменюто трябва да се извършва в мащаба на сканирания графичен материал, когато за ориентация се използват координатните кръстове. За целта е необходимо той да се зададе в меню Параметри-->Общи-->Мащаб. Когато растерното изображение се ориентира в нов графичен файл трябва да се зададе коректна референтна точка на графичния файл.

	При избор на функцията се отваря форма разделена условно на два панела: ляв и десен. 
	
	В левия панел се визуализира информация за заредените растерни файлове (*.BMP, *.JPG, *.JPEG, *.GIF) с командата Нов растер и може да се маркира кои от растерните изображения да се виждат на екрана и кои не. Растерите се маркират поединично като се кликне с левия клавиш на мишката в "прозорчето" пред името на заредения растерен файл. Повече от един растер се избират с комбинациите от: ляв бутон на мишката+Shift (всички растери от първия до последния посочен) и ляв бутон на мишката+Ctrl (за произволно посочени растери). 
	При натискане на десния клавиш на мишката в този панел се отваря падащо меню със следните команди: 

 Нов растер	Зареждане на нов растерен файл.
 Информация	При избор на функцията извежда информация за размерите на текущия растер, името и местоположението на файла съдържащ растерното изображение. Ако няма избран растер показва информация за първия растер от списъка.
 Изтриване	Изтриване на зареден вече растерен файл (след запитващо съобщение и утвърдителен отговор). При изтриване на растерен файл се изтрива и информацията за ориентацията му спрямо цифровия модел и при евентуално повторно зареждане на растерното изображение ще се наложи отново да се направи ориентация и трансформация (ако изображението не е било предварително трансформирано по друг начин). Затова, ако растерното изображение не трябва да се вижда временно, но ще се ползва на по-следващ етап то трябва да се демаркира визуализацията, а не да се изтрива.
 Запазване	Запазване на растерното изображение под друго име.
 Изрязване 	Изрязване растерното изображение до размера определен от най-далечно разположените референтни точки за ориентацията му (след запитващо съобщение и утвърдителен отговор).
 Включи	Маркира (включва) избраните растери. 
 избраните
 Изключи	Демаркира (изключва) избраните растери.
 избраните

	В десния панел се визуализира информация за растерните (Yr, Xr) и координатите в цифровия модел (Изток, Север) на референтните точки по които се ориентира растера, както и информация за грешките при ориентирането. Координатите могат да се редактират директно в таблицата или с функция Редакция на десен клавиш на мишката. С натискане на бутона трансформация растерният файл се трансформира (ориентира) по зададените точки, а с бутона Позиция се премества линейно (когато не е необходима трансформация. 
	При натискане на десния клавиш на мишката в този панел се отваря падащо меню със следните команди: 

 Нова	Задаване на нова референтна точка (аналогично на бутона file_488.png
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). 
 Изтриване	Изтриване на референтна точка. 
 Движение	Движение на референтна точка (аналогично на бутона file_490.png
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).
 Редакция	Редакция на референтна точка (аналогично на бутона file_492.png
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). 
 Указване на реална	Указване на реална точка от модела. Координатите на посочената реална точка   
 точка	от модела се записват срещу съответната референтна точка.
 Запазване на	Запазване на реалните координати на референтните точки в дисков файл.
 трансформацията
 във файл
 Четене на	Четене на реалните координати на референтните точки от дисков файл. 
 координатите
 от файл 

 Хелмертова	Когато полето е маркирано се извършва Хелмертова трансформация, в противен случай - афинна.
 ОК	Запазване на промените и затваряне на формата.
 Cancel	Отказ от промените и затваряне на формата.
 трансформация 	Трансформиране на растерния файл.
 X0,Y0, X1, Y1	Текстови полета за попълване на новите координати на които да бъде отместен растера без извършване на трансформация (X0,Y0-долен ляв ъгъл на картния лист;X1,Y1-горен десен ъгъл на картния лист).
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	Бутон за определяне на координатите на растера в UTM 35 от системата за дигитална цветна ортофотокарта на МЗХ /МЗГ, МЗП/. Името на файла трябва да е Xy-zzz-GGGG, където X е от 'A' до 'F', y е от '1' до '9', zzz е от '001' до '225', а GGGG - година. Размерът на растера е 4х4 км.
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	Бутон за определяне на координатите на растера в UTM 35 от системата за дигитална цветна ортофотокарта на МЗХ /МЗГ, МЗП/. Името на файла трябва да е , където X е от 'A' до 'F', y е от '1' до '9', zz е от '01' до '25', а GGGG - година. Размерът на растера е 12х12 км.
 Чертане на	Когато полето е маркирано референтните точки се изобразяват на екрана, в противен 
 реф. точки	случай - не.


 Позиция 	Позициониране на растерното изображение без трансформация.
 Покажи 	Премества изображението на екрана върху текущия растер.

Текстови файл

	Файлът е текстови (с разширение TXT) и име зададено от потребителя. Той съдържа информация за координатите на референтните точки по които ще се трансформира (ориентира) растерното изображение и форматът му е следният: 

	Номер	 X	  Y	
	1 	100 	1000 	
	2 	100 	2000 	
	3 	300 	3000 	
	4 	400 	4000 	

	Номерата на точките във файла трябва да отговарят на номерата на съответните референтни точки по които се трансфирмира (ориентира) растерното изображение.

Трансформация на растера

	При натискане на бутона системата издава запитващото съобщение и при утвърдителен отговор системата започва трансформация (ориентация) на растерния файл по зададените точки. Резултатът от трансформацията се конвертира и запазва във файла NAME.BMPMKAD (NAME е името на оригиналния файл с растерното изображение).

Позициониране на растера

	Позициониране на растерното изображение на новите координати зададени в полетата X0,Y0 (долен ляв ъгъл на картния лист) и X1 и Y1 (горен десен ъгъл на картния лист). Използва се, когато растерното изображение вече е било предварително трансформирано. След запитващо съобщение системата позиционира текущото растерно изображение на зададените в горецитираните полета координати.

Вмъкнати обекти

	В това подменю се избират и редактират т.нар. "вмъкнати" обекти. Това са таблици, легенди и други подобни предварително оформени като *.А файлове със средствата на програмата. Вмъкнатият обект може да се редактира само в неговия *.А файл, но не и в *.А файла където е вмъкнат. Подменюто предлага следните възможности:

 Нов	Избор на обект (*.А файл) за вмъкване. Стартира се диалога за отваряне на *.А файл - диск, директория и т.н.

 Редакция 	Отваря форма за редакция на вмъкнати обекти.

Редакция на вмъкнат обект

	Формата съдържа следните възможности:

 Име на	Визуализира се местоположението и името на вмъкнатия *.А файл. При натискане на   
 файл	десен клавиш на мишката върху полето се визуализират допълнителни команди.
 
 Видим	Ако е маркирано полето информацията от вмъкантия *.А файл се вижда на екрана (плотера).

 Прозрачен	Ако е маркирано полето в обхвата на вмъкнатия файл се вижда и графична информация от текущия графичен файл (ако има такава). Когато не е маркирано се вижда само информацията от вмъкнатия файл.

 Ляво	Ако е маркирано полето вмъкнатия файл се "залепва" за лявата граница на рамката на плотерния чертеж.

 Дясно	Ако е маркирано полето вмъкнатия файл се "залепва" за дясната граница на рамката на плотерния чертеж.

 Горе	Ако е маркирано полето вмъкнатия файл се "залепва" за горната граница на рамката на плотерния чертеж.

 Долу	Ако е маркирано полето вмъкнатия файл се "залепва" за долната граница на рамката на плотерния чертеж.


 ОК	Запазват се промените и се затваря формата.

 Cancel	Затваря се формата без запазване на промените.

Десен клавиш

	Подменю на десен клавиш върху името на вмъкнатия обект:

 Нов	Отваря се формата за избор на нов вмъкнат обект.	

 Изтриване	Изтриване на вмъкнат обект.

 Редакция	Отваря се *.А файла на вмъкнатия обект за редакция (корекции).

 Движение	Движение на вмъкнатия обект в рамките на текущия *.А файл. Функцията е достъпна само, ако вмъкнатия обект не е "привързан" към чертожната рамка на текущия файл т.е. полетата Ляво, Дясно, Горе и Долу са демаркирани.

Копиране в	След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор графичните елементи от вмъкнатия 
основния	обект се копират в основния (текущия) *.А файл. 
файл

Трансформация

	Меню за манипулиране на графичния цифров модел - транслация (преместване), трансформация (преместване и завъртане), проекции (между различни координатни системи) и разширение. Менюто съдържа следните функции:

 Разширение 	Разширение на графичното изображение.

 Афинна 	Афинна трансформация.

 Транслация  	Линейна транслация на обекта.

 Въртене  	Въртене на обекта по зададени точка и ъгъл.

 Мащабиране 	Мащабиране на обекта.

 X<-->Y	Смяна на X и Y координатите в графичния файл. След запитващо съобщение и утвърдителен отговор се разменят X и Y координатите в графичния файл.

 Координатни 	Трансформация между различни проекционни координатни системи.
 системи

 Референтна	Включва подменю Параметри-->Файл за задаване или промяна на референтната точка 
 точка	на модела.

Разширение

	При избор на функцията след запитващо съобщение системата разширява графичния прозорец на файла, така че на екрана да се покажат всички графични елементи от него. При запазване на графичния файл и следващо отваряне този прозорец ще се ползва и визуализира при изпълнение на командата Цял от меню Лупа.

Афинна трансформация

	Формата се състои условно от три панела: Вид, Коефициенти и Данни. 

	Вид 
	
	Панелът съдържа два радиобутона, които определят вида на трансформацията: афинна или хелмертова.

	Коефициенти

	Визуализират се коефициентите на трансформацията по зададените точки и техните координати.

	Данни 

	Визуализират се в таблична форма и могат да се манипулират данните за точките, които участват в трансформацията. Колонките в таблицата имат следното съдържание:

 №	Номер на точката участваща в трансформацията. Ако е от опорната мрежа се изписват типа й и нейния номер, а ако е друга точка - пореден номер.
 Участие	Ако полето е маркирано точката участва в трансформацията.
 Стар Север	Стара Север (X) координата на точката.
 Стар Изток	Стара Изток (Y) координата на точката.
 Нов Север	Нова Север (X) координата на точката.
 Нов Изток	Нова Изток (Y) координата на точката.
 Грешка по X	Грешка по X при трансформацията.
 Грешка по Y	Грешка по Y при трансформацията.

	Командите за добавяне, редактиране и изтриване на точки за трансформация се избират от падащо меню, което се активира при натискане на десния клавиш на мишката в полето на таблицата. Менюто се състои от следните команди:

 Нова	Задаване на нова точка за участие в трансформацията. Добавя празен ред и отваря формата за редакция за задаване на данни за точката. Функцията може да се изпълни и с натискане на клавиша Ins.

 Редакция	Редакция на данните за точка участваща в трансформацията. Отваря се кратка форма съдържаща координатите на точката и те могат да се променят. Функцията работи върху данните за точката на която е позициониран курсора. Може да се активира и с двукратно "кликване" на мишката в полето с координатите (без поле Участие).
 Изтриване	Изтриване на точка и нейните данни. Функцията може да се изпълни и с натискане на клавиша Del.

 Избор на	Избор на точка от опорната мрежа в модела за участие в трансформацията. Точката се  
 опорна точка	посочва с курсора на мишката.

 Указване на	Избор на произволна точка от модела за участие в трансформацията. Точката се посочва  
 точка	с курсора на мишката като са валидни всички методи на точка.

 Четене от	Четене на данни за точки участващи в трансформацията от текстов файл. Отваря се   
 файл	форма за избор на директория и файл съдържащ данните. Файлът е с разширение TXT. Данните от файла заместват всички други въведени до този момент точки.

 Запис във	Запис на данните участващи в трансформацията в текстов файл.
 файл


 Затвори	Изход от формата.	
 Трансформация	Трансформиране на модела по зададените точки и новите им координати. 
 на файла	Трансформацията се извършва след запитващо съобщение и утвърдителен отговор. Бутонът е недостъпен, ако са зададени по-малко от три точки.

	Горе хоризонтално на формата има бутони за активиране на другите функции от меню Трансформация.

Транслация

	Отваря форма за задаване на отместването за транслация (линейно прместване) на цифровия модел.

 Отместване	Задаване отместването на файла на Север в метри. Могат да се задават и отрицателни числа.
 Север
 Отместване	Задаване отместването на файла на Изток в метри. Могат да се задават и отрицателни числа.
 Изток	

 Затвори	Изход от формата.	
 Транслация	Транслиране на модела по зададените отмествания. Транслацията се извършва след запитващо съобщение и утвърдителен отговор.
 	Бутонът е недостъпен, ако не са зададени отмествания.

	Горе хоризонтално на формата има бутони за активиране на другите функции от меню Трансформация.

Текстови файл

	Форматът на файла съдържащ информация за точките и координатите им по които ще се трансформира графичния файл е следния: 

	Коментарен ред

	Номер	Стар X	Стар Y	Нов X	Нов Y
	1 	100 	1000 	200 	2000
	2 	100 	2000 	200 	3000
	3 	200 	2000 	300 	3000
	4 	200 	1000 	300 	2000

Въртене

	Отваря форма за задаване на параметри за въртене (ротация) на цифровия модел. Параметрите са координати на центъра и ъгъл на ротацията.

 Център Север	Задаване на координата Север на центъра на ротация. Могат да се задават и отрицателни числа.
 Център Изток	Задаване на координата Изток на центъра на ротация. Могат да се задават и отрицателни числа.
 Ъгъл	Задаване ъгъла на въртене (ротация) в градуси. Могат да се задават и отрицателни числа.


 Затвори	Изход от формата.	
 Въртене	Въртене на модела по зададените център и ъгъл. Въртенето се извършва след запитващо съобщение и утвърдителен отговор. Бутонът е недостъпен, ако не са зададени параметри на ротацията.

	Горе хоризонтално на формата има бутони за активиране на другите функции от меню Трансформация.

Мащабиране

	Отваря форма за задаване на параметри за мащабиране на цифровия модел. Параметрите са координати на центъра и мащабни коефициенти.

 Център Север	Задаване на координата Север на центъра на мащабиране. Могат да се задават и отрицателни числа.
 Център Изток	Задаване на координата Изток на центъра на мащабиране. Могат да се задават и отрицателни числа.
 Мащаб Север	Мащабен коефициент по посока Север.
 Мащаб Изток	Мащабен коефициент по посока Изток.


 Затвори	Изход от формата.	
 Мащабиране	Мащабиране на модела по зададените център и мащабни коефициенти. Мащабирането се извършва след запитващо съобщение и утвърдителен отговор. Бутонът е недостъпен, ако не са зададени параметри за мащабиране.

	Горе хоризонтално на формата има бутони за активиране на другите функции от меню Трансформация.

Проекции

	Програмата Mkad for Windows може да трансформира активирания в системата цифров модел или файлове с координати на точки към всички проекционни координатни системи, които се използват в България, в това число и проекционните координати UTM на спътниковата система WGS84. За основа на връзките се ползва най-разпространената в нашата страна за кадастрални и едромащабни картни графични приложения – система 1970 г. със своите 4 зони. За всяка от тези зони са реализирани следните 9 прави и обратни трансформационни прехода:

	Система 1970 зона К3 (северозапад) във: 

Ш	Система 1970 зона К5 (югоизток)
Ш	Система 1970 зона К7 (североизток)
Ш	Система 1970 зона К9 (югозапад)

Ш	Система 1950/3° зона 8 осн. меридиан 24°
Ш	Система 1950/3° зона 9 осн. меридиан 27°

Ш	Система 1930/3° зона 8 осн. меридиан 24°
Ш	Система 1930/3° зона 9 осн. меридиан 27°

Ш	Система WGS84/UTM/6° зона 34 осн. меридиан 21°
Ш	Система WGS84/UTM/6° зона 35 осн. меридиан 27° 

	В горната схема, като се разменят последователно местата на К3 с К5, К7 и К9, ще се получи онагледяване на цялата палитра от реализираните в програмата координатни трансформации (и в "Софийска" система за зона К9) .
	Параметрите на трансформация са изведени по метод, осигуряващ разширяване на застъпните ивици между съседните зони почти до степен на пълно припокриване, без да се нарушават качествата на проекциите и точността на координатите. По такъв начин отпадат ограниченията, в коя зона да се работи съответно графично приложение и през коя зона да се извеждат трасировъчни данни, или да се обновява модела от графични материали, работени в различни картни проекции. Това в пълна степен се отнася и за извеждане на трасировъчни координати в проекцията UTM на системата WGS 84, както и за въвеждане в модела на обекти заснети с GPS технология.
	Разработването на тази част от програмите на Mkad for Windows е извършено с консултантската помощ и съдействие на ст.н.с. д-р Илия Йовев от Централната лаборатория по висша геодезия при БАН.   

	В подменюто има следните възможности:

 Текуща координатна 	Координатна система, в която е цифровия модел. Пази се в *.а файла. Изборът  
 система	става от падащо меню.

 Трансформация в 	Координатна система, в която искаме да трансформираме цифровия модел. 
 координатна система	Изборът става от падащо меню.
	С бутона file_498.png
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 се отваря форма за едновременен избор на стойности в горните две полета. Потвърждаването на избора става с бутона ОК, а отказ от избора - с натискане на бутона отказ.
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 Отваряне на файл	Отваря формата за избор и зареждане на файл с координати за трансформация. 
       с координати	 
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 Запис на файл	Отваря формата за избор на директория и файл за запис на координатите на точките от трансформацията.

 Географски	Когато полето е маркирано координатите на точките излизат в географски  
 координати	координати (ширина и дължина) във формат градуси, минути, секунди. Това е възможно, когато в дясното падащо меню са избрани координатни системи UTM ....
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	Падащо меню от което може да се сменя формата на географските координати: градуси, градуси и минути или градуси, минути и секунди. Полето е активно, ако е маркирано поле Географски координати.

 Файл =	Изписва името на заредения *.TXT файл с координати на точките.

 Трансформация на	При натискане на бутона се извършва трансформация на точките от заредения  
 точките	текстови файл по зададените координатни системи. Ако въведените точки са в географски координати системата ги трансформира в проекционни - X и Y. Предполага се, че географските координати са в елипсоида WGS84 (GPS).

	При натискане на десен клавиш на мишката в полето на координатите се появява падащо меню със следните възможности:

 Размяна	Размяна на X и Y координатите в текстовия файл в полетата за стари координати.
 на X и Y

 Добавяне	При избор на командата се отваря празен ред в полето на точките с координати     
 на точка	и такива могат да се задават ръчно от клавиатура. За целта трябва да се кликне двукратно с мишката в съответната колона на добавения ред и щом се появи мигащ курсор се въвеждат необходимите данни от клавиатурата. Данните могат да бъдат и в географски координати като символа за градус се въвежда с комбинацията ALT+0176 (цифрите са от малката клавиатура) или с бутона file_506.png
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, а за минути и секунди се ползват съответно големите и малките кавички (" и ').

 Копиране на	Копира новите координати (X и Y) в полетата на старите координати (X и Y).
 новите
 координати
 в старите

 Запис на старите	Отваря формата за запис на старите координати в текстови файл.
 координати	

 Copy стари	Копиране на старите координати в Clipboard на Windows във формат N X Y
 координати

 Copy нови	Копиране на новите координати в Clipboard на Windows във формат N X Y
 координати

 Paste стари	Копиране от Clipboard на Windows в старите координати. Информацията в    
 координати	Clipboard на Windows трябва да бъде във формат N X Y


	Когато новата координатна система съвпада с координатната система на графичния файл в менюто се появяват следните допълнителни възможности:
 	
 Копиране на	Копира новите точки от трансформацията като подробни точки в графичния файл.
 новите точки
 като подробни
 точки

 Копиране на	Копира новите точки от трансформацията като точки от опорната мрежа в    
 новите точки	графичния файл с текущия тип на точка от опорната мрежа зададен в 
 като точка от	палета Опорна мрежа.
 опорната мрежа
	
 Копиране на	Копира новите точки от трансформацията като линия от текущия тип в 
 новите точки	графичния файл.
 като линия
	
 Копиране на	Копира новите точки от трансформацията като затворена линия (свързва 
 новите точки	първата и последната точка от линията) от текущия тип в графичния файл.
 като затворена
 линия


 Затвори	Изход от формата.	

 Трансформация	Трансформиране на модела по зададените координатни системи.  
 на файла	Трансформацията се извършва след запитващо съобщение и утвърдителен отговор. Бутонът е недостъпен, ако дадени трансформации не са реализирани.След изпълнение на трансформацията новата координатна система става текуща и се записва в *.А файла. Текущата координатна система може да се смени е Параметри-->Файл-->Координатна система.

 Прехвърляне от 	Указания за прехвърляне на данни за точки между MKADWIN и MapSource  
 и към програма 	и обратно.
 MapSource 

	Горе хоризонтално на формата има бутони за активиране на другите функции от меню Трансформация.

Отваряне на файл с координати

	Отваря формата за избор на диск, директория и текстови файл с координати на точки за трансформация.

 Look in	Избор на директория, от която да бъде прочетен файлът. В името на директорията не трябва да е използван символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при отваряне на файлове от системата.
 File name	Избор на име на файл за четене. В името на файла не трябва да е използван символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при отварянето му от системата.
 Files of type	Избор на тип на файла. Възможните типове за четене са:

	- N X Y (*.txt) - файл във формат: коментарен ред (редове) и на следващите редове: N - номер на точка, X - X 	координата на точката, Y- Y координата на точката. Номерът на първата точка трябва да започва с 
		цифра!
	- KPT (*.KPT) - файл във формат KPT от системата TPLAN. 
	- N Lat Long (*.txt) - текстови файл с географски координати за WGS84.
	- GARMIN 60 csx WGS84 (*.txt) - файл от системата МapSourse
	- Waypoint+ - comma delimited text(*.txt) - файл от системата Waypoint+
	- LEICA text file (*.txt) 
	- COO (*.coo) - файл с координати генериран от MKAD for Windows
	- BOIF (*.cod)
	- GPX - (*.GPX) - GPS Exchange формат на системата МapSourse 
		- LOC - (*.LOC) - LOC формат на системата МapSourse
	- GPS - GPS формат на програмата GPS Utility
	- Magelan GPS - формат parcel.xml

N Lat Long

	Текстови файл с географски координати за WGS84 в следния формат: 

	коментарен ред (редове)
	N - номер на точка
	LAT - географска ширина (Latitude) 
	Long - географска дължина (Longitude) 

 Пример:	1   42.123456°	24.123456° или
	2   42° 6.123'	24° 3.76'     или
	3   42° 6' 12.21'	24° 3' 16.23'

	1. Номерът на първата точка трябва да започва с цифра!
	
	2. Всички точки трябва да бъдат с еднакъв формат (един от 3-те посочени по-горе).

	3. В поле Текуща координатна система трябва да е зададено UTM34 или UTM35.

Запис във файл

	Отваря формата за запис на файл с координати след трансформация.

 Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
 File name	Избор на име на файла. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
 Save As type	Избор на тип на файла. Възможните типове файлове в които могат да се записват координати са:
	- N X Y (*.txt) - текстови файл във формат: коментарен ред  и на следващите редове: N - номер на точка, X - X 	координата на точката, Y - Y координата на точката. 
	- GARMIN WPT (*.wpt) - файл във формат на системата МapSourse. Задължително трябва да е маркирано полето Географски 	координати.
	- KPT (*.KPT) - файл във формат KPT от системата TPLAN
	- GEO (*.GEO) - файл във формат GEO
	- Waypoint+ - comma delimited text (*.txt) - файл от системата Waypoint+
	- LEICA text file (*.txt)
	- BOIF (*.cod)
	- GPX - GPS Exchange формат на системата МapSourse (*.GPX) - чете се от версия >=6.3 на МapSourse
	- LOC - LOC формат на системата МapSourse (*.LOC) - чете се от версия >=6.3 на МapSourse
	- GPS - GPS формат на програмата GPS Utility
 Save	Запазване на файла. 
 Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.

Прехвърляне от и към MapSource

Прехвърляне на координати на точки от MKADWIN в MapSource

1.	Четем *.А файла.
2.	Правим координатен списък на точките, които ни интересуват по някой от следните начини:
·	чрез GEO файл: Обекти --> Точка --> GEOout;
·	за конкретен имот:
·	избираме имота;
·	натиска се бутона Координати;
·	в полето с координатите натискаме десен клавиш на мишката и избираме експорт в *.txt и записваме файла.
·	от Документи-->Трасировъчен карнет-->Списъци-->Координати;
·	от Редакция-->Избраните в GPX (MapSource), когато предварително сме избрали обекти;
·	от Файл-->Експорт-->GPX (MapSource) за целия файл.
3.	Избираме Обекти-->Трансформации-->Координатни системи-->Четене на файл и прочитаме записания в предходната точка файл (*.txt или *.GPX).
4.	Задаване на координатните системи и трансформация на точките:
·	текуща – напр. 1970-К9;
·	нова – UTM 34;
·	маркираме полето Географски координати;
·	натиска се бутона Трансформация на точките.
5.	Запазваме резултата с бутона Save като задаваме тип на файла WPT (за версии преди 6.0) или GPX (за следващи версии).
6.	Стартира се програмата MapSource.
7.	Избира се File-Import и четем файла WPT (за версии преди 6.0) или GPX (за следващи версии).
8.	Избира се Save to USB GPS – OK за да запишем трансформираните точки в GPS-a.

Прехвърляне на координати на точки от MapSource в MKADWIN  

1.	Стартира се програмата MapSource.
2.	Избира се Open from – USB GPS и прочитаме данните от GPS-a.
3.	Избира се File-Export и запис в *.txt или *.GPX.
4.	Стартира се MKADWIN и се зарежда *.А файл.
5.	Избираме Обекти-->Трансформации-->Координатни системи-->Четене на файл и четем записания в т.3 файл като тип GARMIN 60scx WGS 84 (*.txt) или GPX-GPS Exchange Format (*.GPX).
6.	Задават се координатните системи:
·	нова – напр. 1970-К9;
·	маркираме полето Географски координати;
·	натиска се бутона Трансформация на точките и получаваме X,Y в 1970-К9.
7.	Запазва се файла като тип *.GEO.
8.	Избира се Файл-->Import-->GEO и четем файла с трансформираните точки в заредения цифров модел.



Видимост

	При избор на функцията се отваря форма за определяне видимостите на графичните обекти в зависимост от мащаба. Мащабът се избира от падащо меню. За да се визуализират определените видимости на екрана е необходимо да се отметне поле На екрана от панел  Генерализация в меню Параметри-->Видимости, а за реализацията им при изчертаване - да се отметне поле На плотера от същия панел на горното подменю.

 Надписи на	До указания мащаб се виждат надписите (номерата) на сградите. 
 сгради
 Линии на	До указания мащаб се виждат линиите, които са граници на сградите.
 сгради
 Надписи на	До указания мащаб се виждат надписите (номерата) на имотите в населеното място 
 имоти в НМ	(НМ). 
 Линии на имоти	До указания мащаб се виждат линиите, които са граници на имоти в НМ.
 в НМ
 Надписи на имоти	До указания мащаб се виждат надписите (номерата) на имотите извън НМ. 
 извън НМ
 Линии на имоти	До указания мащаб се виждат линиите, които са граници на имоти извън НМ. 
 извън НМ
 Само върху	Когато е маркирано функцията работи само върху избраните елементи (контури, линии 
 избраните	и т.н.)

 Направи	Стартира процедура по определяне на видимостите и след приключване затваря формата.
 ОТКАЗ	Отказ от функцията и затваряне на формата.

Схема на картни листове

	Менюто е активно само, ако текущата рамка в Принтер настройки е Кадастрална свободна. Схемата на картните листове се разполага в полето за извънрамкови данни. Менюто съдържа следните възможности:
 
 Нов	Отваря форма за задаване на нов картен лист. Задават се номера на картния лист и относителните координати по X и Y.
 
 Редакция	Отваря форма с данните за картни листове, които могат да се редактират. Това става като се позиционира мишката върху даден номер на картен лист от схемата и при натискане на десен клавиш от падащото меню се избере необходимата команда - Нов, Редакция, Изтриване. В полетата Рамер по X и Размер по Y могат да се въведат размерите на цялата схема в мм.

 Движение 	При избор на командата цялата схема с картни листове става подвижна и с мишката може да    
 на схемата	се позиционира на ново място.

 Размер	Променя размера на "квадратчето", в което се изписва номера на картния лист.

 Движение 	При избор на командата програмата предлага да се посочи един от картните листове на  
 на к. лист	схемата и той става подвижен и с мишката може да се позиционира на ново място.

Данни

База данни

Имоти

	В това меню се редактират данни за имоти. Изборът става от падащото меню Данни --->Имоти. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни. Ако не е избран имот графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първия имот от базата.
 	Данните за имота са разделени условно на два панела - горен и долен. В горния панел са основните данни за имота като номер и площ, НТП, вид територия и други. В долния панел се визуализират страници с допълнителни данни за имота и отношенията за собственост в зависимост от това кой от етикетите между двата панела е активен. Активирането на етикетите става с натискане на левия клавиш на мишката. Реализирани са следните страници за други данни: Собственици/Права, Други данни, Ограничения, Парцели, Сгради, Координати, Подотдели, Произлязъл от, Заповеди и Сервитути.
 
	Редактиране на основните данни 

 Придвижване по 	- чрез задаване номера на имота от клавиатурата в полето Номер на имот във формат    
 базата данни за 	РРРР.ИИИИ, където РРРР е номер на кадастрален район (масив), а ИИИИ - номер на 
 имоти	имот в него;
	- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването става последователно по базата данни;
	- чрез натискане бутона file_508.png
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 вдясно от полето за номер на имот и избор от списък.
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  	Ако имате инсталиран Google Earth и е въведена вярна координатна система в цифровия модел може да се покаже имота в Google Earth.
 Площ в	Ако полето е маркирано при показване в Google Earth до номера на имота ще се  
 Google	показва и площта му.
 Отворен	Надписът се появява вдясно от полето с площ на имота, когато последния не е   
 контур!	затворен. При двукратно "кликване" с мишката върху надписа се появява съобщение колко голяма е незатворената част в м и при натискане на бутона ОК системата позиционира прозореца на екрана върху проблемната линия, където не е затворен контура.

 Редактиране  	Редактиране на основни данни.

 Избран	При маркиране на полето имотът е избран графически. Използва се при генерация на избрани елементи в CAD и ZEM формати, както и при изтриване от меню Редакция.

 Външен 	Отваря формата за указване на външен контур.
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	Форма за редакция на параметрите на точките по границата на имота. Всички точки по границата на имота получават нови метод на определяне и метод на означаване зададени в тази форма.

 Мащаб	От падащо меню се избира до кой мащаб да се вижда имотът.

 Вид на	От падащо меню се избира вида на собствеността за имота по номенклатура.
 собствеността

 Сканирани 	Отваря форма за въвеждане, редакция и преглед на сканирани документи за имота.
 документи
 за имота

 Нов имот  	Създава нов запис за имот в базата данни (не в графиката).
 
 Изтриване  	Изтрива запис за имот от базата данни (не от графиката). Системата иска 
 имот	потвърждение,а също така пита да се изтрият ли и сградите, и самостоятелните обекти към имота (ако има такива).

 Преномериране   	Преномерира имот от базата данни.
 имот

 Документи 	Генериране на заповеди по  §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

 Извеждане 	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне избрания имот.

 Скица 	Генерация и отпечатване скица за имота. Виж и служебни команди.

 Досие 	Генерация и отпечатване досие за имота по Наредба 3. Виж и служебни команди.

 Изход	Затваря всички отворени форми за редакция на базата данни.
	
	Редактиране на данни за Собственици/Права 

 Добавяне   	Добавя нов собственик/право към имота.
 собственик
 Редакция   	Редактиране данни за собственика (носителя на правото) на имота.
 собственик
 Изтриване 	Изтрива собственик (носител на правото) към имота. Системата иска потвърждение на 
 собственик	изтриването.
 Показване на	Когато е маркирано се виждат всички собственици на имота-бивши, настоящи   
 всички собств. 	и проектни. Когато не е маркирано се виждат само настоящите (действащи) собственици на имота.
 Данъчни 	Отваея форма за търсене на данни за имоти и собственици заредени от файл с данни от данъчна администрация (*.PAD). Ако няма прочетени такива данни за землището бутона е недостъпен.

	При натискане на десния клавиш на мишката в полето с данните се отваря падащо меню със следните възможности:

 	Експорт към ...
	 WORD 	Експорт на данните към WINWORD 
	 EXCEL 	Експорт на данните към EXCEL

 	Смяна на типа	Смяна на типа на съответното право - нормален, проектен или     
 	на данните	исторически. След запитващо съобщение и при утвърдителен 
		отговор системата отваря кратка форма, където от падащо меню се избира новия тип на 	данните.

	Копиране на	При избор на функцията се отваря кратка форма за задаване номер      
 	собствениците	на имот (сграда, СО), чийто собственици ще бъдат копирани в   
	от произволен	текущия. След запитващо съобщение и утвърдителен отговор  
	имот	копирането се извършва.

	Копиране на	При избор на функцията се и след утвърдителен отговор се копират      
 	собствениците	собствениците на имота и като собственици на прилежащите му   
	на имот в 	сгради. Копирането се извършва само в сгради, в които няма 
	прилежащите	самостоятелни обекти.
	му сгради

	Редактиране на Други данни 
 	Аналогично на основните данни за имота.

	Редактиране на данни за Ограничения
 	Страница за преглед и редакция на данни за ограничения към имота. При натискане на десния клавиш на мишката върху някой от записите се отваря падащо меню със следните възможности:

 Ново	Отваря нов запис за ограничение. 
 Редакция	Отваря формата за редакция на данни за ограничението. Редактиране на данни се извършва като се кликне с мишката в съответното поле на формата и ако данните за него се избират от номенклатура се отваря падащ списък със съдържанието на нейните елементи. Изборът става като се позиционира на съответния елемент и се натисне Enter или левия клавиш на мишката. Натискането на бутона file_514.png
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 отваря формата за търсене, преглед, редактиране и печат на данните от самата номенклатура. 
 Изтриване	Изтрива запис за ограничение.

	Не могат да се редактират и/или изтриват закрити ограничения или ограничения към исторически имоти.
	Освен ограничения към имота в тази форма могат да се въвеждат и повече от една категории за земеделските имоти (ако има такива). При въвеждане на допълнителни категории програмата автоматично приспада площта им от основната категория на имота.

	Редактиране на данни за Парцели
 	Отнася се за имоти в регулация и дава възможност за преглед, редакция, изтриване и добавяне на парцели за които е отреден имота.

 Добавяне на	Отваря кратка форма за избор на квартал/парцел отредени за имота. С бутона file_516.png
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 парцел	може да се избира от списъка с квартали и парцели в цифровия модел. С ОК се потвърждават промените и се затваря формата, а с Изход се затваря формата без запазване на промените.
 Редакция на	Отваря кратка форма аналогична на Добавяне на парцел, в която могат да се  
 парцел	редактират (променят) данните за квартал/парцел за които е отреден имота. Редактиране се извършва и при двукратно "кликване" с мишката върху съответния запис. С ОК се потвърждават промените и се затваря формата, а с Изход се затваря формата без запазване на промените.
 Изтриване на	След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор се изтрива избраното  
 парцел	отреждане за имота.
 Указване на	При натискане на бутона системата затваря формата и предлага да се укаже номер на  
 парцел 	парцел в графиката за който е отреден имота. След указване формата се отваря отново.

	При натискане на десния клавиш на мишката в полето с данните се отваря падащо меню със следните възможности:

 	Експорт към ...
	 WORD 	Експорт на данните към WINWORD 
	 EXCEL 	Експорт на данните към EXCEL

	Редактиране на данни за Сгради 

 Нова сграда 	Дефинира нова сграда в базата данни като програмата визуализира малък прозорец, в който се задават номер на кадастрален район (масив), номер на имот и номер на сграда в него. С бутона ОК се потвърждава новия запис, а с бутона Отказ се отказва операцията. При натискане на ОК се отваря формата за сграда и в нея се въвеждат необходимите данни.
 Редакция 	Редактиране данни за съществуваща сграда в имота. Ако към имота има повече 
 сграда 	от една сграда се редактират данните за тази върху която е позициониран курсора. 
	След натискане на бутона се отваря формата за сграда аналогично на въвеждането на нова сграда.
 Изтриване	Изтриване сграда към имота. Системата иска потвърждение на изтриването, а също  
 сграда 	така пита да се изтрият ли и самостоятелните обекти към сградата (ако има такива).

	При натискане на десен клавиш на мишката върху записа за сграда се появява падащо меню със следните възможности:
 	Експорт към ...
 	WORD 	Експорт на данните за сгради в имота към WINWORD 
	EXCEL 	Експорт на данните за сгради в имота към EXCEL
	Копиране	Копира адреса от имота във всички сгради към него.
	на адреса 
	на имота в 
	прилежащите
	му сгради

 	Координати 
	Визуализира справка за номерата на граничните точки на имота, техните координати и метода на определянето им. С бутона Експорт към WORD се генерира справка и се стартира WINWORD, където тя може да се разгледа, отпечата или да се запише на файл. С бутона Експорт към EXCEL се генерира справка и се стартира Excel. Двата експорта могат да се извикат и като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на координатите и те се визуализират като падащо меню. В падащото меню се визуализира командата Редакция, с която се редактират някои параметри на точката, както и Експорт в TXT - запис на координатите на точките във файл *.TXT. С натискане на комбинацията от клавиша Shift и бутона на мишката може да се изберат група от точки (с мишката се посочват първата и последната точка от групата). С командата Copy to Clipboard се копират координатите на граничните точки на имота в Clipboard на Windows във формат N X Y. При маркиране на поле Географски координати се променя визуализацията на координатите от правоъгълни в географски, ако координатната система на файла е от типа UTM.

 	Подотдели 
	Визуализира справка на екран за сеченията на имота с подотдели от лесоустройството и данни за тях.

 	Произлязъл от 

	В тази страница се въвеждат данни за произхода на имота, ако е получен от делба или обединяване. Функциите са активни само, ако имота е тип проектен.

 Нов 	Създава нов запис за имот, от който е произлязъл имота. След натискане на бутона се отваря форма за промяна на данните като в полето Номер на имот се зададе номер на имота "родител" или се избере от списък при натискане на бутона file_518.png
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, а в полето Чрез от падащото меню се избира делба или обединяване. Потвърждаването на въведените данни става с натискане на бутона ОК, а отказ - с бутона Изход.
 Редакция	След натискане на бутона се отваря форма за промяна на данните аналогично на Нов.
 Изтриване  	Изтрива записа за имот, от който е произлязъл имота. Системата иска потвърждение. 

 	Заповеди 

	В тази страница да се въвеждат данни само за заповедите за изменение касаещи имота.

 Нова заповед         	Създава нов запис за заповед относно промени в имота. След натискане на бутона системата отваря кратка форма за въвеждане на нова заповед като избора е от номенклатурата за планове в землището. Потвърждаването на въведените данни става с натискане на бутона Запис, а отказ - с бутона Изход. С бутона Нов план се отваря номенклатурата за планове в землището за да се въведе нов план, който до този момент не е съществувал в базата данни.
 Редакция 	Редакция на заповед.
 заповед	
 Изтриване 	Изтрива запис за заповед към имота. Системата иска потвърждение на изтриването. 
 заповед	

	Редактиране на данни за Сервитути

	В тази страница се преглеждат и редактират данни за сервитутни права. Отварят се две таблици, в които се визуализират данни за сервитутни права за които дадения имот е съответно "служащ" (трябва да осигури сервитутното право) или "господстващ" (трябва да получи сервитутното право). При натискане на десния клавиш на мишката върху някой от записите се отваря падащо меню със следните възможности:

 Нов	Отваря нов запис за сервитутно право. 
 Редакция	Отваря формата за редакция на данни за сервитутно право. Редактиране на данни се извършва като се кликне с мишката в съответното поле на формата и ако данните за него се избират от номенклатура се отваря падащ списък със съдържанието на нейните елементи. Изборът става като се позиционира на съответния елемент и се натисне Enter или левия клавиш на мишката. Натискането на бутона file_520.png
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 отваря формата за търсене, преглед, редактиране и печат на данните от самата номенклатура. 
 Изтриване	Изтрива запис за сервитутно право.

	Не могат да се редактират и/или изтриват закрити сервитутни права или сервитутни права към исторически имоти.

Редактиране имот

	Редактиране на данни се извършва като се кликне с мишката в съответното поле на формата и ако данните за него се избират от номенклатура се отваря падащ списък със съдържанието на нейните елементи. Изборът става като се позиционира на съответния елемент и се натисне Enter или левия клавиш на мишката. Натискането на бутона file_522.png
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 отваря формата за търсене, преглед, редактиране и печат на данните от самата номенклатура. Служебните номенклатури (НТП, административно деление и др.) не могат да се променят от потребителя. При редактирането на данните по-специално внимание заслужават полетата НТП и Нов НТП. В първото се задава кода за начин на трайно ползване по номенклатурата обнародвана в Наредба No 5/1999 г., а във второто - по номенклатурата обнародвана в Наредба No 14. Няма значение в кое от двете полета се задават данни - системата автоматично попълва другото поле със съответстващия му код по другата номенклатура. Понеже съответствието между новия и стария НТП не е еднозначно при попълване на Нов НТП системата предлага да се избере кой от старите кодове да се запише в данните на землището. Аналогично е положението при промяна на данни и за полетата Вид територия и Трайно предназначение. В полето Улица се задава административния адрес на имота (за имоти в регулация). В поле План да се въвежда първата заповед, с която е утвърден имота, а заповедите за изменение да се въвеждат в страницата Заповеди.
	От падащото меню (combo-box) вдясно под навигатора може да се сменя типа на имота - нормален, проектен или исторически. Това трябва да става особено внимателно и само, ако има действителна нужда от това т.е. допусната е грешка. Неправилната промяна на типа на имота може да доведе до други грешки в базата данни.
	Ако е маркирано полето Избран имотът може да се изведе в CAD формат при маркиране на радиобутона Избрано.
	От падащото меню Мащаб се определя до кой мащаб да се вижда номера на имота.
	С бутона Външен се отваря формата за задаване на външен (обхващащ) имот на текущия.
	При преминаване към друг имот с бутоните на навигатора системата пита дали да се запазят направените промени. Запазване на данните се извършва и с натискане на бутона Запис в долния край на формата като след това се затваря и самата форма. Може да се откажат направените промени чрез натискане на бутона Отказ или като се отговори отрицателно на въпроса за запазване на направените промени.

Нов имот

	След натискане на бутона се отваря прозорец в полетата на който трябва да се зададат номер на район (масив) и номер на имота и след натискане на ОК в базата данни се отваря нов запис и се преминава в режим на редактиране. Ако зададения номер съществува системата издава предупреждаващо съобщение и отваря формата за редакция на имота.

Преномериране имот

	След натискане на бутона се кратка форма за задаване нов номер на район (масив) и имот аналогично на Нов имот и след натискане на ОК системата проверява дали зададения номер не съществува вече в базата данни. Ако е зададен номер, който вече е наличен в базата се издава предупреждаващо съобщение за грешка и преномериране не се осъществява. Ако новия номер е коректен системата иска потвърждение за преномериране, а също така пита да се преномерират ли и сградите и самостоятелните обекти към имота (ако има такива). Имотът се преномерира автоматично и в графиката. Отказ от преномериране се извършва с бутона Отказ.

Сканирани документи

	При отваряне на формата се визуализират (ако са въведени) сканирани документи за имота/собствеността. При "кликване" с десен калвиш в полето на сканираните документи се появява падащо меню със следните възможности:

 Нов	Отваря формата за избор на диск, директория и име на файл съдържащ сканиран документ за имота или собствеността му.

 Редакция	Работи като функцията Нов като дава възможност за смяна на вече въведен сканиран документ.

 Изтриване	Изтрива въведен файл за сканиран документ. 

 Показване	Отваря файла със сканирания документ за преглед.


 ОК	Потвърждават се направените промени и се затваря формата.

 Изход	Изход от формата за сканирани документи.

Сгради/ниски нива

	В това меню се редактират данни за сгради и други ниски нива (НН) в имота. Изборът става от падащото меню Данни --->Сгради/ниски нива. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни. Ако не е избрана сграда/НН графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първата сграда/НН от базата. 
          	Данните за сградата са разделени условно на два панела - горен и долен. В горния панел са основните данни за сградата като вид собственост, конструкция, старо и ново функционално предназначение и други. В долния панел се визуализират страници с допълнителни данни за сградата и отношенията за собственост в зависимост от това кой от етикетите между двата панела е активен. Активирането на етикетите става с натискане на левия клавиш на мишката. 
	Реализирани са следните страници за други данни: Собственици, Самостоятелни обекти,  Координати, Други данни/Ниски нива, Заповеди и Произлязла от.
	Когато ниското ниво е различно от сграда на страницата Други данни се сменя надписа на Ниски нива и освен нея са видими и активни са само страниците Собственици и Координати. С бутона file_524.png
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 вдясно от поле Тип се отваря номенклатурата за преглед и избор на вида на ниското ниво. При задаване на кодове за ниски нива от 29 до 44 и от 47 до края под него се появява допълнително поле Част от, в което се попълва от падащо меню част от какво е съответното ниско ниво. Последното е необходимо при изготвяне на документите по Наредба 1/16.09.2008 г. за създаване и поддържане на специализирани карти по ЗУЧК.

	Редактиране на основните данни 

 Придвижване по 	- чрез задаване номера на сградата от клавиатурата в полето № на сграда във  
 базата данни за	  формат РРРР.ИИИИ.ССС,  където РРРР е номер на кадастрален район (масив),   
 сгради	  а ИИИИ - номер на имот в него и ССС е номера на сградата;
 	- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването става последователно по     базата данни;
           	- чрез натискане бутона file_526.png
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 вдясно от полето за номер на сграда и избор от списък.
 file_528.png
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  	Ако имате инсталиран Google Earth и е въведена вярна координатна система в цифровия модел може да се покаже сградата в Google Earth.
	
             При натискане на бутона Покажи имот се отваря формата за имоти с данните за имота, в който е сградата.

 Редактиране 	Редактиране на данни за сграда.

 Нова сграда  	Създава нов запис за сграда в базата данни (не в графиката).

 Изтриване 	Изтрива запис за сграда от базата данни (не от графиката). Системата иска    
 сграда 	потвърждение, а също така пита да се изтрият ли и самостоятелните обекти към сградата (ако има такива).

 Преномериране  	Преномерира сграда от базата данни.
 сграда

 Скица  	Генерация и отпечатване скица за сградата.

 Схема 	Изчертаване на схема на етажи в сградата.

 Извеждане 	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне избраната сграда.

 Изход	Затваря всички отворени форми за редакция на базата данни.
	
	Редактиране на данни за Собственици 

 Добавяне 	Добавя нов собственик към сградата.
 собственик

 Редакция  	Редактиране данни за собственика на сградата. При натискането на бутона се   
 собственик 	отваря формата както при Добавяне собственик.  Ако сградата има повече от един собственик се редактира този, който е избран.

 Изтриване 	Изтриване собственик към сградата. Системата иска потвърждение на 
 собственик	изтриването.

 Показване на	Когато е маркирано се виждат всички собственици на сградата-бивши, настоящи и   
 всички собств. 	проектни. Когато не е маркирано се виждат само настоящите (действащи) собственици на сградата.

 Данъчни 	Отваея форма за търсене на данни за имоти и собственици заредени от файл с данни от данъчна администрация (*.PAD). Ако няма прочетени такива данни за землището бутона е недостъпен.
	
	При натискане на десния клавиш на мишката в полето с данните се отваря падащо меню със следните възможности:

 Копиране на собств.	Копира собствениците на сградата (ако има такива) и като собственици на имота.
 в имота

 Копиране на собств.	Копира собствениците на имота (ако има такива) и като собственици на сградата.
 от имота

 Смяна на типа	Смяна на типа на съответното право - нормален, проектен или исторически. След  
 на данните	запитващо съобщение и при утвърдителен отговор системата отваря кратка форма, където от падащо меню се избира новия тип на данните.

 Копиране на	При избор на функцията се отваря кратка форма за задаване номер на имот     
 собствениците	(сграда, СО), чийто собственици ще бъдат копирани в текущата сграда. След  
 от произволен	запитващо съобщение и утвърдителен отговор копирането се извършва.	 
 имот

 Копиране на	При избор на функцията се копират собствениците на прилежащите сам. обекти   
 собствениците	(СО) и като  собственици на сградата. Копират се само собствениците, които не  
 от прилежащите	фигурират като собственици на сградата.	 
 сам. обекти

 Копиране на	При избор на функцията се копират собствениците на сградата и като собственици  
 собствениците	на прилежащите сам. обекти (СО) . Копират се собственици само в СО, в които  
 в прилежащите	няма въведени такива.	 
 сам. обекти

 Експорт към WORD 	Експорт на данните към WINWORD 

 Експорт към EXCEL 	Експорт на данните към EXCEL

 Копиране на	При избор на функцията се отваря кратка форма за задаване номер на имот (сграда,      
 собствениците	СО), чийто собственици ще бъдат копирани в текущата сграда. След запитващо  
 от произволен имот	съобщение и утвърдителен отговор копирането се извършва.

 Копиране на	Копира собствениците на всички СО от сградата (ако има такива) и като собственици  
 собствениците от	на сградата.
 прилежащите сам.
 обекти	 

	Редактиране на данни за Самостоятелни обекти 

 Нов СО  	Дефинира нов самостоятелен обект в базата данни.

 Редакция СО  	Редактиране данни за съществуващ самостоятелен обект в сградата. Ако към сградата има повече от един СО се редактират данните за този върху който е позициониран курсора.

 Изтриване СО 	Изтрива самостоятелен обект към сграда. Системата иска потвърждение на изтриването.
	
	При натискане на десния клавиш на мишката в полето с данните се отваря падащо меню със следните възможности:

 Експорт към WORD 	Експорт на данните за СО към WINWORD 

 Експорт към EXCEL 	Експорт на данните за СО към EXCEL

 Изместване на	При избор на функцията се отваря кратка форма за за даване на отместването,  
 етажите на	което може да бъде с + или -. След запитващо съобщение и утвърдителен 
 сам. обекти	отговор системата отмества етажите на СО в сградата със зададеното число.	

	Редактиране на Други данни/Ниски нива 
	Аналогично на основните данни за сградата. Когато ниското ниво е сграда на бутона излиза надпис Други данни, в противен случай - Ниски нива.
	Когато ниското ниво е различно от сграда активни са само страниците Собственици и Координати. С бутона file_530.png
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 вдясно от поле Тип се отваря номенклатурата за преглед и избор на вида на ниското ниво. При задаване на кодове за ниски нива от 29 до 44 и от 47 до края под него се появява допълнително поле Част от, в което се попълва от падащо меню част от какво е съответното ниско ниво. Последното е необходимо при изготвяне на документите по Наредба 1/16.09.2008 г. за създаване и поддържане на специализирани карти по ЗУЧК.


	Координати 
	Визуализира справка за номерата на граничните точки на сградата, техните координати и метода на определянето им. С бутона Експорт към WORD се генерира справка и се стартира WINWORD, където тя може да се разгледа, отпечата или да се запише на файл. С бутона Експорт към EXCEL се генерира справка и се стартира Excel. Двата експорта могат да се извикат и като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на координатите и те се визуализират като падащо меню. В падащото меню се визуализира командата Редакция, с която се редактират някои параметри на точката, както и Експорт в TXT - запис на координатите на точките във файл *.TXT. С натискане на комбинацията от клавиша Shift и бутона на мишката може да се изберат група от точки (с мишката се посочват първата и последната точка от групата). С командата Copy to Clipboard се копират координатите на граничните точки на сградата в Clipboard на Windows във формат N X Y.

 	Заповеди 

	В тази страница да се въвеждат данни само за заповедите за изменение касаещи сградата.

 Нова заповед 	Създава нов запис за заповед относно промени в сградата. След натискане на бутона системата отваря кратка форма за въвеждане на нова заповед като избора е от номенклатурата за планове в землището.

 Редакция 	Редакция на заповед.
 заповед
 	
 Изтриване 	Изтрива запис за заповед към сградата. Системата иска потвърждение на  
 заповед	изтриването.

	Произлязла от

	В тази страница се въвеждат данни за произхода на сградата, ако е получена от делба или обединяване. Функциите са активни само, ако сградата е тип проектна.	

 Нов 	Създава нов запис за сграда, от който е произлязъл сградата. След натискане на бутона се отваря форма за промяна на данните като в полето Номер на сграда се зададе номер на сградата "родител" или се избере от списък при натискане на бутона file_532.png
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, а в полето Чрез от падащото меню се избира делба или обединяване. Потвърждаването на въведените данни става с натискане на бутона ОК, а отказ - с бутона Изход.

 Редакция	След натискане на бутона се отваря форма за промяна на данните аналогично на Нов.

 Изтриване  	Изтрива записа за сграда, от който е произлязла сградата. Системата иска потвърждение.

Редактиране сграда

	Редактиране на данни се извършва като се кликне с мишката в съответното поле на формата и ако данните за нея се избират от номенклатура се отваря падащ списък със съдържанието на нейните елементи. Изборът става като се позиционира на съответния елемент и се натисне Enter или левия клавиш на мишката. Натискането на бутона file_534.png
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 отваря формата за търсене, преглед, редактиране и печат на данните от самата номенклатура. Служебните номенклатури (конструкция, функционално предназначение, административно деление и др.) не могат да се променят от потребителя. При редактирането на данните по-специално внимание заслужават полетата Функционално предназначение и Ново функционално предназначение. В първото се задава кода за функционално предназначение по номенклатурата обнародвана в Наредба No 5/1999 г., а във второто - по номенклатурата обнародвана в Наредба No 14. Няма значение в кое от двете полета се задават данни - системата автоматично попълва другото поле със съответстващия му код по другата номенклатура. Понеже съответствието между новото функционално предназначение (ФП) и старото не е еднозначно при попълване на Ново функционално предназначение системата предлага да се избере кой от старите кодове да се запише в данните на землището.  В полето Улица се задава административния адрес на сградата (за сгради в регулация). 
	От падащото меню (combo-box) вдясно под навигатора може да се сменя типа на сградата - нормална, проектна или историческа. Това трябва да става особено внимателно и само, ако има действителна нужда от това т.е. допусната е грешка. Неправилната промяна на типа на сградата може да доведе до други грешки в базата данни.
	При преминаване към друга сграда с бутоните на навигатора системата пита дали да се запазят направените промени. Запазване на данните се извършва и с натискане на бутона Запис в долния край на формата като след това се затваря и самата форма. Може да се откажат направените промени чрез натискане на бутона Отказ или като се отговори отрицателно на въпроса за запазване на направените промени.

Нова сграда

	След натискането му се отваря прозорец в полетата на който трябва да се зададат номер на район (масив), номер на имот и номер на сграда в него и след натискане на ОК в базата данни се отваря нов запис и се преминава в режим на редактиране. Ако зададения номер съществува системата издава предупреждаващо съобщение и отваря формата за редакция на сграда.

Преномериране сграда

	След натискане на бутона се отваря прозорец за задаване нов номер на район (масив), имот  и сграда аналогично на Нова сграда и след натискане на ОК системата проверява дали зададения номер не съществува вече в базата данни. Ако е зададен номер, който вече е наличен в базата се издава предупреждаващо съобщение за грешка и преномериране не се осъществява. Ако новия номер е коректен системата иска потвърждение за преномериране. Сградата се преномерира автоматично в графиката, както и прилежащите й самостоятелни обекти (СО). Отказ от преномериране става с натискане на бутона Отказ.

Самостоятелни обекти

	В това меню се редактират данни за самостоятелни обекти. Изборът става от падащото меню Данни --->Самостоятелни обекти. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни. Системата превключва автоматично режима на графична визуализация (бутона file_536.png
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 от палетата с допълнителни инструменти) на самостоятелни обекти (СО) и визуализира данните на първия СО от базата. 
           	Данните за СО са разделени условно на два панела - горен и долен. В горния панел са  данните за вид собственост, старо и ново функционално предназначение, адрес и полето Прилеж. помещения и общи части, което се попълва със свободен текст. В долния панел се визуализират страници за Собств. на помещения, Заповеди и Произлязъл от.

	Редактиране на данни за СО 

 Придвижване   	- чрез задаване номера на СО от клавиатурата в полето № на СО във формат  
 по базата данни 	РРРР.ИИИИ.ССС.ОООО, където РРРР е номер на кадастрален район (масив), 
 за СО	ИИИИ - номер на имот в него, ССС - номер на сграда в него, а ОООО номера на СО в сградата;
	- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването става последователно по базата данни;
           	- чрез натискане бутона file_538.png
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 вдясно от полето за номер на СО и избор от списък.
           	
	При натискане на бутона Покажи сграда се отваря формата за сгради с данните за сградата, в която е самостоятелният обект.

 Редактиране 	Редактиране на данни за самостоятелни обекти.	
 
 Нов СО  	Създава нов запис за СО в базата данни (не в графиката).

 Изтриване на  	Изтрива запис за СО от базата данни (не от графиката). Системата иска   
 СО	потвърждение на изтриването, след което пита дали да се изтрият и отношенията на собственост за СО.

 Показване на	Когато е маркирано се виждат всички собственици на СО - бивши, настоящи и  
 всички собств. 	проектни. Когато не е маркирано се виждат само настоящите (действащи) собственици на СО.


 Преномериране  	Преномерира самостоятелен обект от базата данни. 
 на СО	

 Схема  	Генерация и отпечатване схема за СО.

 Извеждане	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне избрания СО.

 Изход	Затваря всички отворени форми за редакция на базата данни.
	
	Редактиране на данни за Собств. на помещения 

 Добавяне  	Добавя нов собственик към СО.
 собственик 
 
 Редакция  	Редактиране данни за собственика на СО. При натискането на бутона се отваря 
 собственик	формата както при Добавяне собственик.  Ако СО има повече от един собственик се редактира този, който е избран.

 Изтриване  	Изтрива собственик към СО. Системата иска потвърждение на изтриването.
 собственик

 Данъчни 	Отваея форма за търсене на данни за имоти и собственици заредени от файл с данни от данъчна администрация (*.PAD). Ако няма прочетени такива данни за землището бутона е недостъпен.

	При натискане на десния клавиш на мишката в полето с данните се отваря падащо меню със следните възможности:

 Експорт към WORD 	Експорт на данните към WINWORD 

 Експорт към EXCEL 	Експорт на данните към EXCEL

 Копиране на собств.	Копира собствениците на СО (ако има такива) и като собственици на сградата.
 в сградата

 Копиране на собств.	Копира собствениците на сградата (ако има такива) и като собственици на СО.
 от сградата

 Смяна на типа	Смяна на типа на съответното право - нормален, проектен или исторически. След   
 на данните за	запитващо съобщение и при утвърдителен отговор системата отваря кратка  
 собственик	форма, където от падащо меню се избира новия тип на данните.

 Копиране на	При избор на функцията се отваря кратка форма за задаване номер на имот     
 собствениците	(сграда, СО), чийто собственици ще бъдат копирани в текущия СО. След    
 от друг имот	запитващо съобщение и утвърдителен отговор копирането се извършва.

  	Редактиране на данни за Заповеди 

	В тази страница да се въвеждат данни само за заповедите за изменение касаещи СО.

 Нова заповед 	Създава нов запис за заповед относно промени в СО. След натискане на бутона системата отваря кратка форма за въвеждане на нова заповед като избора е от номенклатурата за планове в землището.

 Редакция 	Редакция на заповед.
 заповед	

 Изтриване 	Изтрива запис за заповед към СО. Системата иска потвърждение на изтриването. 
 заповед	

	Произлязъл от

	В тази страница се въвеждат данни за произхода на СО, ако е получен от делба или обединяване. Функциите са активни само, ако СО е тип проектен.	

 Нов 	Създава нов запис за имот, от който е произлязъл имота. След натискане на бутона се отваря форма за промяна на данните като в полето Номер на СО се зададе номер на СО "родител" или се избере от списък при натискане на бутона file_540.png
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, а в полето Чрез от падащото меню се избира делба или обединяване. Потвърждаването на въведените данни става с натискане на бутона ОК, а отказ - с бутона Изход.

 Редакция	След натискане на бутона се отваря форма за промяна на данните аналогично на Нов.

 Изтриване  	Изтрива записа за СО, от който е произлязъл СО. Системата иска потвърждение.

Редактиране СО

	Редактиране се извършва като се кликне с мишката в съответното поле на формата и ако данните за него се избират от номенклатура се отваря падащ списък със съдържанието на нейните елементи. Изборът става като се позиционира на съответния елемент и се натисне Enter или левия клавиш на мишката. Натискането на бутона file_542.png
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 отваря формата за търсене, преглед, редактиране и печат на данните от самата номенклатура. Служебните номенклатури (конструкция, функционално предназначение, административно деление и др.) не могат да се променят от потребителя. Адресът на СО се взема от сградата и не може да се редактира. Достъпни са само полетата Номер, Вход, Етаж и № на ап.
	От падащото меню (combo-box) вдясно под навигатора може да се сменя типа на СО - нормален, проектен или исторически. Това трябва да става особено внимателно и само, ако има действителна нужда от това т.е. допусната е грешка. Неправилната промяна на типа на СО може да доведе до други грешки в базата данни.
	При преминаване към друг СО с бутоните на навигатора системата пита дали да се запазят направените промени. Запазване на данните се извършва и с натискане на бутона Запис в долния край на формата като след това се затваря и самата форма. Може да се откажат направените промени чрез натискане на бутона Отказ или като се отговори отрицателно на въпроса за запазване на направените промени.

Нов СО

	След натискането му се отваря прозорец в полетата на който трябва да се зададат номер на район (масив), номер на имот, номер на сграда в него, номер на СО в сградата и след натискане на ОК в базата данни се отваря нов запис и се преминава в режим на редактиране. Ако зададения номер съществува системата издава предупреждаващо съобщение и отваря формата за редакция на самостоятелни обекти.

Преномериране на СО

	След натискане на бутона се отваря кратка форма за задаване нов номер на район (масив), имот, сграда и самостоятелен обект аналогично на Нов СО и след натискане на ОК системата проверява дали зададения номер не съществува вече в базата данни и ако е зададен номер, който вече е наличен в базата се издава предупреждаващо съобщение за грешка и преномериране не се осъществява. При положение, че зададеният номер е коректен системата извършва преномерирането като автоматично сменя номера и в графиката. Отказ от преномериране се извършва с натиксане на бутона Отказ.

Парцели

	В това меню се редактират данни за парцели от регулация. Изборът става от падащото меню Данни --->Парцели. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни. Ако не е избран парцел графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първия парцел от базата. 
	Данните за парцела са разделени условно на два панела - горен и долен. В горния панел са основните данни за парцела като номер и площ, територия по отреждане, начин на застрояване и план/заповед. В долния панел се визуализират страници с допълнителни данни за парцела в зависимост от това кой от етикетите между двата панела е активен. Активирането на етикетите става с натискане на левия клавиш на мишката. 
	Реализирани са следните страници за други данни: Имоти, Придаваеми места и Координати.

	Редактиране на основните данни
 
 Придвижване по	- чрез натискане бутона file_544.png
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 вдясно от полето за номер на парцел;
 базата данни за     - чрез натискане бутона file_546.png
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 вдясно от бутона file_548.png
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;
 парцели	- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването става последователно по базата данни.
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 Покажи в 	Ако имате инсталиран Google Earth и е въведена вярна координатна система в    
 в Google Earth	цифровия модел може да се покаже парцела в Google Earth.
	
 Редактиране  	Редактиране на данни за парцел.
 Запис	Запис на въведените данни и затваряне на формата.
 Изход	Изход от формата.
 Нов парцел  	Създава нов запис за парцел в базата данни (не в графиката).
 Изтриване 	Изтрива запис за парцел от базата данни. Системата иска потвърждение за изтриване от базата данни, както и потвърждение за изтриването му от графиката. 
 Смяна номер 	Смяна номера на парцела. 
 Извеждане	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне избрания парцел.
 Скица 	Генериране скица на парцел. Виж и служебни команди.

	Редактиране на данни за Имоти
 
 Нов 	Добавя нов имот към парцела. При натискането на бутона се отваря проста форма с едно поле в което се попълва номера на имота от клавиатура.
 Редакция	Отваря форма както при Нов с данните за имота и те може да се променят.
 Изтриване 	Изтрива съществуващ запис за имот към парцела. Системата иска потвърждение на изтриването.
 Указване на	При натискане на бутона системата затваря формата и предлага да се укаже номер 
 имот	на имот в  графиката за който е отреден парцела. След указване формата се отваря отново.
 Редакция на	Отваря формата за преглед и редакция на данните за имота.
 имота

	Редактиране на данни за Придаваеми места 

 Нов 	Добавя ново придаваемо място към парцела. При натискането на бутона се отваря проста форма с едно поле в което се попълва номера на придаваемото място от клавиатура.
 Редакция 	Редакция на данните за придаваемо място към парцела. Данните се попълват в съответните полета и потвърждаването става с бутона Запис, а отказ от запазване на въведените данни - с бутона Отказ.
 Изтриване 	Изтрива съществуващ запис за придаваемо място към парцела. Системата иска потвърждение на изтриването.

	Координати 

	Визуализира справка за номерата на граничните точки на имота, техните координати и метода на определянето им. С бутона Експорт към WORD се генерира справка и се стартира WINWORD, където тя може да се разгледа, отпечата или да се запише на файл. С бутона Експорт към EXCEL се генерира справка и се стартира Excel. Двата експорта могат да се извикат и като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на координатите и те се визуализират като падащо меню. В падащото меню се визуализира командата Редакция, с която се редактират някои параметри на точката, както и Експорт в TXT - запис на координатите на точките във файл *.TXT. С натискане на комбинацията от клавиша Shift и бутона на мишката може да се изберат група от точки (с мишката се посочват първата и последната точка от групата). С командата Copy to Clipboard се копират координатите на граничните точки на парцела в Clipboard на Windows във формат N X Y

	Контур 

 Избран	Когато е маркирано полето парцелът може да се изведе в CAD формат при маркиране на радиобутона Избрано.

 Външен 	Отваря формата за задаване на външен (обхващащ) парцел на текущия.	

 Мащаб	От падащото меню се определя до кой мащаб да се вижда номера на парцела.

Редактиране парцел

	Редактиране се извършва като се кликне с мишката в съответното поле на формата и ако данните за него се избират от номенклатура се отваря падащ списък със съдържанието на нейните елементи. Изборът става като се позиционира на съответния елемент и се натисне Enter или левия клавиш на мишката. Натискането на бутона file_552.png
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 отваря формата за търсене, преглед, редактиране и печат на данните от самата номенклатура. Служебните номенклатури (територия по отреждане, начин на застрояване и характер на застрояването) не могат да се променят от потребителя.

Нов парцел

	След натискането му се отваря кратка форма в полетата на която трябва да се зададат номер на квартал и номер на парцел и след натискане на ОК в базата данни се отваря нов запис и се преминава в режим на редактиране. Ако зададения номер съществува системата издава предупреждаващо съобщение и отваря формата за редакция на парцела. С бутона Отказ се отказва създаването на нов запис. Системата следи в полето Парцел да се задават само римски цифри и при грешка издава предупреждаващо съобщение.

Смяна на номер

	Отваря кратка форма за задаване нови номера за квартала и парцела. След натискане на ОК и утвърдителен отговор смяната се извършва. Системата иска потвърждение и за смяната на номера в графиката. С бутона Отказ се отказва преномерирането.

Стар кадастър

	В това меню се редактират данни за имоти от стар кадастър (СК) на бившите собственици за земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.  Изборът става от падащото меню Данни --->Стар кадастър. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни.  Ако не е избран имот от СК графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първия имот от СК от базата.
 	Данните за имота от СК са разделени условно на два панела - горен и долен. В горния панел са основните данни за имота като номер и площ, НТП, вид територия и други. В долния панел се визуализират страници с допълнителни данни за имота и отношенията за собственост в зависимост от това кой от етикетите между двата панела е активен. Активирането на етикетите става с натискане на левия клавиш на мишката. Реализирани са следните страници за други данни: Собственици/Права, Други данни, Координати и Сечения с нов кадастър.
 
	Редактиране на основните данни 

 Придвижване  	- чрез задаване номера на имота от клавиатурата в полето Номер на имот във формат   
 по базата  	РРРР.ИИИИ, където РРРР е номер на кадастрален район (масив), а ИИИИ - номер на 
 данни за	имот в него;
 имоти 	- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването става   
 	последователно по базата данни;
	- чрез натискане бутона file_554.png
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 вдясно от полето за номер на имот.
	- чрез натискане бутона  Търсене в долния край на формата.

 Редактиране  	Редактиране на данни за имота. 

 Нов  	Създава нов запис за имот в базата данни (не в графиката). 
 
 Изтриване  	Изтрива запис за имот от базата данни. Системата иска потвърждение на изтриването.

 Преномериране  	Преномерира имот от базата данни. 

 Извеждане 	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне избрания имот.

	Редактиране на данни за Собственици

 Нов  	Добавя нов собственик към имота.

 Редакция   	Редактиране данни за собственика на имота. 

 Изтриване  	Изтрива собственик към имота. Системата иска потвърждение на изтриването.

	При натискане на десния клавиш на мишката в полето с данните се отваря падащо меню със следните възможности:

 Експорт към ...
 WORD 	Експорт на данните към WINWORD 
 EXCEL 	Експорт на данните към EXCEL

	Редактиране на Други данни 
 	Аналогично на основните данни за имота.

 	Координати 
	Визуализира справка за номерата на граничните точки на имота, техните координати и метода на определянето им. С бутона Експорт към WORD се генерира справка и се стартира WINWORD, където тя може да се разгледа, отпечата или да се запише на файл. С бутона Експорт към EXCEL се генерира справка и се стартира Excel. Двата експорта могат да се извикат и като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на координатите и те се визуализират като падащо меню. В падащото меню се визуализира и командата Редакция, с която се редактират някои параметри на точката. С натискане на комбинацията от клавиша Shift и бутона на мишката може да се изберат група от точки (с мишката се посочват първата и последната точка от групата). С командата Copy to Clipboard се копират координатите на граничните точки на имота в Clipboard на Windows във формат N X Y

	Сечения с нов кадастър
	Визуализира данни за новия имот и площта от него попадаща в стария имот.

Придаваеми места

	В това меню се редактират данни за придаваеми места. Изборът става от падащото меню Данни --->Придаваеми места. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни. Ако не е избрано придаваемо място графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първото придаваемо място от базата. 

 Придвижване по 	- чрез задаване номера на придаваемото място от клавиатурата в полето Номер;
 базата данни за 	- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването става     
 прид. места	  последователно по базата данни.	

 Редактиране 	Редактиране на данни за придаваеми места.	

 Нов  	Създава нов запис за придаваемо място в базата данни (не в графиката). 

 Изтриване 	Изтрива запис за придаваемо място от базата данни. Системата иска потвърждение.

Редактиране прид. място

	Редактирането на данните за придаваемото място става като се кликне с мишката в съответното поле на формата и данните за него се зададат от клавиатурата (полето Площ от графиката не може да се редактира!). Маркирането на поле Уредено означава, че сметките по регулация за придаваемото място са уредени. При преминаване към друго придаваемо място с бутоните на навигатора системата пита дали да се запазят направените промени. Запазване на данните се извършва и с натискане на бутона Запис в долния край на формата като след това се затваря и самата форма. Може да се откажат направените промени чрез натискане на бутона Отказ или като се отговори отрицателно на въпроса за запазване на направените промени.

Нов

	Отваря кратка форма за задаване на номер на придаваемо място. При потвърждаване на номера с бутона ОК системата отваря нов запис в базата данни за придаваеми места със зададения номер и отваря формата за редакция на данните му. Ако зададения номер вече съществува в базата данни системата отваря формата за редакция на данните му.

Подотдели

	В това меню се редактират данни за подотдели. Изборът става от падащото меню Данни --->Подотдели. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни. Ако не е избран подотдел графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първия подотдел от базата. 

 Придвижване по базата	- чрез задаване номера на подотдела от клавиатурата в полето Номер;
 данни за подотдели	- чрез натискане на бутона file_556.png
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 вдясно от полето Номер;
	- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването става последователно по базата данни;
	- чрез натискане на бутона Търсене в долния край на формата.
 Избран	При маркиране на полето подотделът е избран графически. Използва се при генерация на избрани елементи в CAD и ZEM формати, както и при изтриване от меню Редакция.
 Мащаб	От падащо меню се избира до кой мащаб да се вижда подотделът. 
 Външен 	Отваря формата за указване на външен контур.

 Редактиране  	Редактиране на  данните за подотдел. 
 Изтриване 	Изтрива запис за подотдел от базата данни. Системата иска потвърждение на изтриването, както и пита за изтриване в графиката.
 Извеждане	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне избрания подотдел.

 Запис	Запис на въведените данни и затваряне на формата.
 Отказ	Отказ от въведените данни и затваряне на формата.

Редактиране подотдел

	Редактиране на данни се извършва като се кликне с мишката в съответното поле на формата и ако данните за него се избират от номенклатура се отваря падащ списък със съдържанието на нейните елементи. Изборът става като се позиционира на съответния елемент и се натисне Enter или левия клавиш на мишката. Натискането на бутона file_558.png
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 отваря формата за търсене, преглед, редактиране и печат на данните от самата номенклатура. Служебните номенклатури (държавно лесничесйство, вид подотдел, дървесен вид и др.) не могат да се променят от потребителя.
	Ако е маркирано полето Избран подотделът може да се изведе в CAD формат при маркиране на радиобутона Избрано.
	От падащото меню Мащаб се определя до кой мащаб да се вижда номера на подотдела.
	С бутона Външен се отваря формата за задаване на външен (обхващащ) подотдел на текущия.


Новообразувани имоти по §4

	В това меню се редактират данни за новообразувани имоти по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Изборът става от падащото меню Данни--> Новообразувани имоти по §4.  При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни. Ако не е избран имот графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първия имот от базата. Придвижването по базата данни за имоти става по начините валидни за имоти. 	
	Данните за имота са разделени условно на два панела - горен и долен. В горния панел са основните данни за имота като номер и площ, НТП, вид територия и други. В долния панел се визуализират страници с допълнителни данни за имота и отношенията за собственост в зависимост от това кой от бутоните между двата панела е активен. Активирането на бутоните става с натискане на левия клавиш на мишката. 
	Реализирани са следните страници за други данни: Таблица на сеченията, Сгради и Собственици на имоти.

	Таблица на сеченията

	При избор на тази страница се визуализират всички имоти от стар кадастър, с които новообразуваният имот има сечения. При двойно "кликване" с мишката върху запис за стария имот системата отваря формата за редакция на имот от стар кадастър.

	Сгради

	При избор на тази страница се визуализират данни за сградите в имота (ако има такива).


	Собственици на имоти

	При избор на тази страница се визуализират собствениците на имота, както и два бутона за редакция на данни за тях.

 Редакция на	Отваря формата за редакция на правото на  собственост за имота.
 собствеността
 Редакция на	Отваря формата за редакция на данни за собственика.
 собственик	

 Редактиране  	Редактиране на данни.
 Извеждане 	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне избрания имот.
 Документи 	Генериране на заповеди по  §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
 Скица  	Генерира скица за имота.

Редактиране нов имот

 	Горен панел
	
	Достъпни за въвеждане и редактиране на данни са полетата Квитанция №, Квитанция дата и Сума.
	
	Долен панел	

	Достъпни за въвеждане и редактиране на данни са полетата Сума съответстваща на площта на сечението и Дължимо обезщетение на собственика, когато е активирана страницата Таблица на сеченията. Когато активна е страница Сгради в долния панел могат само да се преглеждат данни за сгради (ако има такива в имота).
	
	При преминаване към друг имот с бутоните на навигатора системата пита дали да се запазят направените промени. Запазване на данните се извършва и с натискане на бутона Запис в долния край на формата като след това се затваря и самата форма. Може да се откажат направените промени чрез натискане на бутона Отказ или като се отговори отрицателно на въпроса за запазване на направените промени.

Собственици

	В това меню се редактират данни за субекти (собственици). Изборът става от падащото меню Данни --->Собственици. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни. Ако Агенцията по кадастър (АК) иска  за имотите, които нямат собственик да се добави фиктивен собственик в cad4 системата добавя такъв с ЕГН 88888888. Собственикът се добавя автоматично в TABLE PRAVA, а за да излиза и в TABLE PERSONS трябва да се добави ръчно в това меню.

 Търсене 	Търсене субект от базата по ЕГН/БУЛСТАТ (част от него) и/или по име (част от име). За целта търсените данни се въвеждат в полетата в ляво от бутона и след това той се натиска. Ако бъде намерен субект отговарящ на зададените условия системата позиционира курсора върху него и едновременно с това сортира списъка по търсения реквизит. Ако се натисне бутонът file_560.png
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 вдясно от съответното поле се отваря падащ списък съдържащ последните търсения и от там може да се избере отново.
 Нов 	Добавя нов субект към базата данни.	
 Редакция   	Редактиране данни за субекта.
 Изтриване 	Изтрива субект от базата данни.
 Печат 	Отваря форма за генерация и отпечатване на списъка на субектите в землището като те могат да бъдат сортирани по ЕГН/БУЛСТАТ, входящ номер или по име.

	Гореописаните функции могат да се изберат и от падащо меню, което се активира като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на собствениците. В падащото меню има още две функции:

 Смяна на ЕГН/	Сменя номера на собственика върху който е позициониран курсора. При избора й се   
 БУЛСТАТ 	отваря кратка форма за задаване на новия номер и след натискане на бутона ОК следва запитващо съобщение и при ново потвърждение системата сменя номера както в тази номенклатура, така и в цялата база данни където се среща. Ако се зададе ЕГН/БУЛСТАТ, който вече съществува в базата данни системата издава съответно предупреждаващо съобщение и промяна не се извършва. При задаване на грешно ЕГН/БУЛСТАТ системата предупреждава за грешката, но при утвърдителен отговор смяната се извършва.

 Изтриване на	След двукратно запитване и при двукратен утвърдителен отговор изтрива всички  
 собственост-	собствености на избрания собственик от базата данни.
 та на човек 
 от базата

 Експорт към...
 WORD 	Експорт към WORD.
 Excel 	Експорт към Excel.

Нов собственик

 	Отваря нова форма, където се въвеждат данните за субекта. Реализирани са две страници: Лице и Собственост.

	Лице
	В тази страница се въвеждат данни за субекта. Данни за входящ номер се въвеждат само за субекти подали заявления по ЗСПЗЗ и/или ЗВСГЗГФ. Полетата след входящ номер стават достъпни само, ако за вид субект се въведе юридическо лице. Въвеждането на данни става като се кликне с мишката в съответното поле на формата и ако данните за него се избират от номенклатура се отваря падащ списък със съдържанието на нейните елементи. Изборът става като се позиционира на съответния елемент и се натисне Enter или левия клавиш на мишката. Натискането на бутона file_562.png
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 отваря формата за търсене, преглед, редактиране и печат на данните от самата номенклатура. Служебните номенклатури (НТП, административно деление и др.) не могат да се променят от потребителя. Полето Пощ.код се попълва автоматично когато се избере населено място. Ако не е избрано населено място се приема това към което е землището и се приема неговия пощенски код. Полетата ЕГН/БУЛСТАТ на св. лице и Име на св.лице се попълват, когато се отнася за съпрузи или за едноличен търговец. В полето Удостоверение за наследници със свободен текст се попълват данните за удостоверения за наследници на починали собственици. Запазване на данните се извършва и с натискане на бутона Запис в долния край на формата като след това се затваря и самата форма. Може да се откажат направените промени чрез натискане на бутона Отказ или като се отговори отрицателно на въпроса за запазване на направените промени.

	Собственост
	В тази страница се преглеждат данни за собственост за субекта (ако има такива). Ако се намерят такива имоти при двукратно кликване на мишката върху избрания запис се отваря формата за съответния съответния обект (имот, сграда или СО).

Редакция собственик

	При натискането на бутона се отваря формата с данни, както при Нов и редактирането на данни е аналогично на въвеждането на нови данни.

Изтриване собственик

	Системата иска потвърждение на изтриването и ако субектът участва в отношенията на собственост издава предупреждаващо съобщение, че изтриването не може да се осъществи.

Добавяне нов собственик към имот, сграда, СО

	При натискането на бутона се отваря форма за добавяне на ново отношение на собственост и/или друго право (наем, аренда и т.н.). Формата съдържа следните полета:

ЕГН/БУЛСТАТ	В полето се задават данни за регистр. номер (ЕГН, БУЛСТАТ) на носителя на правото. Ако в полето се зададе номер, който вече го има в базата системата предлага намерените данни за него. Ако в полето се зададе номер, който го няма в базата системата пита дали да създаде запис за него и при утвърдителен отговор го записва. С бутона file_564.png
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 вдясно от полето се отваря падащ списък съдържащ последните въведени субекти и от там може да се избере като носител на право за друг поземлен имот.

Име	Име на носителя на правото. Идва автоматично след въвеждане на ЕГН/БУЛСТАТ (ако вече го има в базата) или се въвежда от клавиатурата при нов субект. С бутона file_566.png
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 вдясно от полето за име, се отваря номенклатурата със собственици (субекти) в цифровия модел. 

Документ	Вид на документа (по номенклатура) - н.а., договор и т.н. Избира се по код, от падащото  
вид	меню или с бутона file_568.png
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 вдясно от полето, който отваря номенклатурата с видовете документи.

Номер	Номер на документа. Ако се натисне бутонът file_570.png
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 вдясно от полето се отваря падащ списък съдържащ последните въведени документи и от там може да се избере за следващ носител на право. 

Дата	Дата на съставяне на документа.

Доп. док.	Флаг за допълнителен документ. Когато полето е маркирано документът се счита за допълнителен, в противен случай - за основен. Носителите на права с друг документ светят в различен цвят.

Том	Том на документа.

Регистър	Регистър на документа.

Дело	Дело на документа.

Заверка	Номер на вписване на документа в Службата по вписване (СВ).
в СВ

Дата	Дата на вписване на документа в СВ.

Том СВ	Том на вписване на документа в СВ.

Рег. СВ	Регистър на вписване на документа в СВ.

Дело СВ	Дело на вписване на документа в СВ.

Ид. части	Въвеждане на идеални части (ако има такива описани в документа за собственост/право). От падащото меню се избира вида им: Дроб, Процент или Площ (по подразбиране е Дроб). В зависимост от избрания вид в следващите полета се попълват съответно числителя и знаменателя на дробта, процента или площта.

Площ по	Площ по документ за носителя на правото.
документ

Издател	Издател (съставител) на документа. Избира се по код, от падащото меню или с бутона file_572.png
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 вдясно от полето, който отваря номенклатурата с издатели на документи.

Вид собст.	Вид на собствеността. Избира се по код или от падащо меню от номенклатурата за видове собственост.

Вид право	Вид на правото. Избира се по код или от падащо меню от номенклатурата за видове права.

Срок	Срок на правото в години (ако е срочно) - например при договори за наем и аренда или други.

Дата на	Дата на регистрация на правото в системата.
регистр.

Дата на 	Дата на прекратяване на регистрацията на правото в системата (отрегистрация).
прекр. на
регистр.

Начин на	Начин на придобиване на правото. Избира се по код или от падащо меню от 
придоб.	номенклатурата за начини на придобиване.

Парцел	Задаване парцел от регулация отреден за носителя на правото. Избира се от падащо меню от парцелите отредени за имота.

Вид субект	Вид на субекта. Избира се по код или от падащо меню от номенклатурата за видове субекти.

Починал	Флаг за починал субект.

Адрес	Полета за въвеждане адреса на субекта. Държавата, населеното място и улицата се избират по код, от падащо меню или от с бутона file_574.png
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, който отваря съответната номенклатура. Останалите полета се попълват от клавиатурата.

Други	Бърз достъп до номенклатурата за собственици като се отваря формата за редакция на  	 	
данни 	данни за избрания носител на правото.

Добавяне на 	Добавяне, редактиране и преглед на файлове със сканирани документи за собствеността 
сканиран 	и/или правата.
документ

Запис 	Запис на въведените данни и затваряне на формата.
Отказ	Отказ от въведените данни и затваряне на формата.

Редакция на собственост/право

	При натискането на бутона се отваря формата както при Добавяне собственик. Ако имота има повече от един собственик (носител на право) се редактира този, който е избран.

Райони/Масиви

	В това меню се редактират данни за кадастрални райони (масиви). Изборът става от падащото меню Данни --->Райони/Масиви. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни. Ако не е избран район графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първия район от базата. Ако избраният масив съществува в графиката системата автоматично променя графичния прозорец, така че да се позиционира върху него.

 Придвижване по  	- чрез задаване номера на района от клавиатурата в полето Номер на район/масив;
 базата данни за 	- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването става  
 райони/масиви	  последователно по базата данни.

 Избран	При маркиране на полето района/масива е избран графически. Използва се при генерация на избрани елементи в CAD и ZEM формати, както и при изтриване от меню Редакция.

 Мащаб	От падащо меню се избира до кой мащаб да се вижда района/масива. 

 Външен 	Отваря формата за указване на външен контур.

 Редактиране 	Редактиране на данни за района. 

 Нов  	Създава нов запис за район (масив) в базата данни (не в графиката).

 Изтриване	Изтрива запис за район (масив) от базата данни. Системата иска потвърждение, а също така пита да се изтрият ли и останалите обекти към района (ако има такива), както и дали да се изтрие графичния контур на района.

 Преномериране 	Преномерира район (масив) от базата данни.

 Запис	Запис на въведените данни и затваряне на формата.

 Отказ	Отказ от въведените данни и затваряне на формата.

Редактиране

	За район (масив) могат да се редактират параметрите НТП, Нов НТП, Вид територия и Трайно предназначение. Редактиране на данни се извършва като се кликне с мишката в съответното поле на формата и ако данните за него се избират от номенклатура се отваря падащ списък със съдържанието на нейните елементи. Изборът става като се позиционира на съответния елемент и се натисне Enter или левия клавиш на мишката. Натискането на бутона file_576.png
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 отваря формата за търсене, преглед, редактиране и печат на данните от самата номенклатура. Тези номенклатури са служебни и не могат да се променят от потребителя. При редактирането на данните в полетата НТП и Нов НТП независимо в кое от двете полета се попълват данни системата автоматично попълва другото поле със съответстващия му код по другата номенклатура. Понеже съответствието между новия и стария НТП не е еднозначно при попълване на Нов НТП системата предлага да се избере кой от старите кодове да се запише в данните на землището. Аналогично е положението при промяна на данни и за полетата Вид територия и Трайно предназначение. В полетата НТП и Вид територия се задава кода за начин на трайно ползване (вид територия) по номенклатурата обнародвана в Наредба No 5/1999 г., а във полетата Нов НТП и Трайно предназначение - по номенклатурата обнародвана в Наредба No 14.
	При преминаване към друг имот с бутоните на навигатора системата пита дали да се запазят направените промени. Запазване на данните се извършва и с натискане на бутона Запис в долния край на формата като след това се затваря и самата форма. Може да се откажат направените промени чрез натискане на бутона Отказ или като се отговори отрицателно на въпроса за запазване на направените промени.

Нов

	След натискането му се отваря кратка форма за задаване нов номер на район (масив). При потвърждение с бутона ОК се създава нов запис в базата данни за райони (масиви) и се отваря формата за редакция на данните му. Ако се зададе номер на район, който вече съществува в базата данни системата издава предупреждаващо съобщение, нов запис в базата данни не се създава и се преминава в режим на редакция.

Продажби

	В това меню се въвеждат данни за сделки с обекти (имоти, сгради или самостоятелни обекти). Изборът става от падащото меню Данни --->Продажби. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се въвеждат и/или редактират необходимите данни. Ако не е избран обект графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първия обект от базата.
 	Данните за обекта са разделени условно на два панела - горен и долен. 
	В горния панел са основните данни за обекта като номер и площ, НТП, вид територия и други, които не могат да се редактират. От този панел е достъпно за редакиция само полето Вид на операцията, в което от падащ списък се избира вида на сделката: продажба, дарение и т.н.

 Придвижване по 	- чрез задаване номера на имота от клавиатурата в полето Номер във формат  
 базата данни  	  РРРР.ИИИИ.ССС.ООО, където РРРР е номер на кадастрален район (масив), ИИИИ - номер на имот в него, 	ССС - номер на сграда,   ООО - номер   на самостоятелен обект;
 	- чрез натискане бутона file_578.png
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 вдясно от полето за номер и избор от номенклатурата.
	
	В долния панел се визуализират страници с данни за настоящите, проектните или бившите собственици за обекта, в зависимост от това кой от етикетите между двата панела е активен. Активирането на етикетите става с натискане на левия клавиш на мишката. Реализирани са следните страници:  Собственици, Нови собственици и Бивши собственици.

	Собственици
	
	В тази страница могат да се преглеждат настоящите (действащи) собственици, да се изпращат в история (респ. да се връщат от история) или да се копират като нови собственици за обекта. Изпращането в история (и обратно) и/или копирането в нови собственици става като се кликне с десния бутон на мишката върху съответния собственик и от падащия списък се избере необходимото. При натискане и задържане на бутона Ctrl с мишката може да се избират повече от един собственици. Прехвърлянето в история трябва да се извърши в някакъв момент преди регистрацията на сделката за да може тя да се осъществи.

	Бивши собственици
	
	В тази страница могат да се преглеждат бившите собственици на обекта, които вече са в история. Преглед на подробни данни за бившия собственик става с натискане на на бутона Покажи информация.

	Нови собственици

 Нов  	Добавя нов проектен собственик към обекта.
 Редакция  	Редактиране данни за проектен собственик на обекта. При натискането на бутона се отваря формата както при Нов. Ако имота има повече от един проектен собственик се редактира този, който е избран.
 Изтриване  	Изтрива проектен собственик към обекта. Системата иска потвърждение на изтриването.
 Регистрация 	Отваря форма за регистрация на сделката.

	Запазване на данните се извършва и с натискане на бутона Запис в долния край на формата като след това се затваря и самата форма. Може да се откажат направените промени чрез натискане на бутона Отказ.

Регистрация

	Формата за регистрация се състои от два панела: Продават и Купуват.
	В панела Продават се визуализират данните за собствениците на обекта (имота, сградата или самостоятелния обект), които извършват сделката и са изпратени в история.
	В панела Купуват се визуализират данните за новите собственици на обекта, които извършват сделката и ще станат действителните му собственици.
	Потвърждаването на регистрацията става с натискане на бутона Да, а отказът - с бутона Не. При натискане на бутона Да, ако не са въведени всички задължителни атрибути на собствеността системата издава предупреждаващо съобщение и регистрация не се извършва. След извършване на регистрацията проектните собственици (тези, които купуват) стават настоящи (действителни или просто собственици) на обекта, а тези, които продават преминават в история (стават бивши собственици).

Делби

	В това меню се въвеждат данни за делби на имоти. Изборът става от падащото меню Данни --->Делби. При избора се визуализира проста форма за избор на имота, който ще бъде разделен. След избора на имот се отваря формата за делби с текстови полета и бутони чрез които могат да се въвеждат и/или редактират необходимите данни. Не могат да се избират проектни и исторически имоти, за което системата издава предупреждаващо съобщение.
	
	Данните за делбата на имота са разделени условно на два панела - горен и долен. 
	
	В горния панел са основните данни за имота като номер и площ, НТП, вид територия и други и те не могат да се редактират. 
	
	В долния панел се визуализират данните за новите (получени в резултат на делбата) имоти. При кликване с десния клавиш на мишката в полето на проектните имоти се визуализира падащо меню с команди аналогични на описаните по-долу бутони и командата Копиране на собствениците в проектните имоти с която след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор се копират собствениците на имота предмет на делбата като проекто-собственици на всички новообразувани имоти.

 Редакция	Отваря формата за имота, върху който е позициониран курсора.	

 Добавяне на 	Отваря списък с проектните имоти от базата данни и от тях може да се избере имот.  
 съществуващ	Изборът става по два начина:
	- с курсора на мишката се позиционира върху имота от падащото меню и с левия клавиш се избира;
	- в текстовото поле най-горе от клавиатура се въвежда номера на имота и се натиска клавиша Enter.
	Окончателното потвърждаване става с натискане на бутона ОК от формата, а се отказва добавянето с бутона Отказ.	

 Добавяне	Отваря кратка форма за въвеждане номер на имот и след въвеждането му отваря формата за имота. Да се ползва за въвеждане на номера на имоти, които ги няма в базата данни.

 Изтриване	Изтриване на имот от връзката за произход.

 Общ документ	След запитващо съобщение системата отваря форма за въвеждане на данни на документ за собственост, които ще бъдат общи (еднакви) за всички собственици на всички имоти получени от делбата.

 Извеждане	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне имота предмет на делбата.

 Скица на делбата	Генериране и отпечатване на скица-проект за делба (разделяне). За да излезе таблицата с координати на новите гранични точки трябва предварително да им се зададе метод на определяне "Проект" с функция Редакция от меню Точка.

 Реализация на 	Регистриране (реализиране) на делбата.
 делбата

 Изход	Изход от формата за делба на имота.

Реализация делба

	След избор на функцията системата проверява дали са въведени всички собственици и документи, сумата от площите на новополучените имоти да е равна на площта на стария и ако има проблеми издава предупреждаващо съобщение като реализация не се осъществява. Когато всичко е наред системата иска потвърждение на реализацията. При утвърдителен отговор новополучените имоти стават нормални партиди, а старият имот отива в история.

Обединяване

	В това меню се въвеждат данни за обединяване на имоти. Изборът става от падащото меню Данни --->Обединяване. При избора се визуализира проста форма за избор на имота, който е резултат от обединяване (последният трябва да е предварително създаден и да е тип проектен). След избора на имот се отваря формата за обединяване с текстови полета и бутони чрез които могат да се въвеждат и/или редактират необходимите данни. Не могат да се избират нормални и исторически имоти, както и такива, които не съществуват в базата данни, за което системата издава съответни предупреждаващи съобщения.
	
	Данните за обединяване на имота са разделени условно на два панела - горен и долен. 
	
	В горния панел са основните данни за имота като номер и площ, НТП, вид територия и други и те не могат да се редактират. 
	
	В долния панел се визуализират данните за имотите, които се обединяват.

 Редакция	Отваря формата за имота предмет на обединяване, върху който е позициониран курсора.

 Добавяне на 	Отваря списък с имотите от базата данни, които са нормални и от тях може да се   
 съществуващ	избере имот. Изборът става по два начина:
	- с курсора на мишката се позиционира върху имота от падащото меню и с левия клавиш се избира;
	- в текстовото поле най-горе от клавиатура се въвежда номера на имота и се натиска клавиша Enter.
	Окончателното потвърждаване става с натискане на бутона ОК от формата, а се отказва добавянето с бутона Отказ.	

 Изтриване	Изтриване на имот от връзката за произход.

 Редакция на новия 	Отваря формата за имота получен в резултат на обединяване.
 имот	

 Копиране на всички	Копира всички връзки имот-собственик от старите имоти в новия като проектни без 
 собственици	документите им

 Извеждане	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне избрания имот.

 Скица 	Генериране и отпечатване на скица-проект за обединяване (съединяване) на новополучения от обединяване имот.

 Реализация 	Регистриране (реализиране) на обединяването.

 Изход	Изход от формата за обединяване на имота.

Реализация обединяване

	След избор на функцията системата проверява дали са въведени всички собственици и документи, и ако има проблеми издава предупреждаващо съобщение като реализация не се осъществява. Когато всичко е наред системата иска потвърждение на реализацията. При утвърдителен отговор новополученият от обединяване имот става нормална партида, а старите имоти отиват в история.

Плажове

	В това меню се редактират данни за морски плажове по Наредба 1/16.08.2008 г. на МРРБ във връзка със специализираните карти на обектите по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК (Закон за устройство на черноморското крайбрежие). Изборът става от падащото меню Данни --->Плажове. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни. 
	Ако няма въведени данни за плажове в системата при отваряне на формата активни са само бутоните Изход и Нов плаж.
	Данните за плажа са разделени условно на два панела - горен и долен. В горния панел са основните данни за него като номер и наименование, дължини, ширини и надморска височина. В долния панел се визуализират страници с допълнителни данни за плажа  зависимост от това кой от етикетите между двата панела е активен. Активирането на етикетите става с натискане на левия клавиш на мишката. Реализирани са следните страници за други данни: Имоти и Обекти.
 
	Редактиране на основните данни 

 Придвижване по 	- чрез задаване номера на плажа от клавиатурата в полето Номер на плаж;     
 базата данни за 	- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването  
 плажове		става последователно по базата данни;
	- чрез натискане бутона file_580.png
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 вдясно от полето за номер на имот и избор от списък.

 Редакция	Редактиране на данни се извършва като се кликне с мишката в съответното поле на формата и те се попълват от клавиатурата.

	Редактиране на данни за Имоти

 	Страница за преглед и въвеждане на имоти образуващи плажа. При натискане на десния клавиш на мишката върху записите се отваря падащо меню със следните възможности:

 Добави имот	Отваря формата за търсене и избор на имоти от активното землище в цифровия модел. При избор на имот го добавя в списъка на имотите от които е съставен плажа.
 Изтрий имот	Изтрива запис за имот към плажа. Изтриването става след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.
 Покажи имот	Позиционира графични прозорец върху имота от избрания запис и отваря формата за него. 


	Редактиране на данни за Обекти

	Показва списък с обектите към плажа затворени като ниски нива към съответния имот. При двукратно кликване с мишката върху запис от списъка отваря формата за Сгради/ниски нива-->Други данни за въвеждане или редакция на данни за съответния обект.


 ОК	Потвърждава въведените данни и затваря формата

 Изход	Затваря формата.

 Приложение 2	Отваря формата за генериране на Приложение 2 към чл.12, ал.2 от Наредба 1/16.08.2008 г. на МРРБ.
 
 Приложение 3	Отваря формата за генериране на Приложение 3 към чл.12, ал.2 от Наредба 1/16.08.2008 г. на МРРБ.

 Извеждане 	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попаднат избраните 
 на имотите	имоти към плажа.

 Нов плаж	Отваря форма за задаване на нов номер на плаж.

 Преномериране	Отваря форма за задаване на нов номер на плаж от базата данни. След задаване на новия номер и натискане на бутона ОК системата иска потвърждение и при утвърдителен отговор преномерира записа за плажа.

 Изтриване  	Изтрива запис за плаж от базата данни. Системата иска потвърждение и при утвърдителен отговор изтрива данните за записа.


Търсене обект

Търсене сграда

	При натискане на този бутон се отваря прозорец за търсене и сградата може да се избере като последователно в съответните полета се избере от падащия списък номера на района (масива), номера на имота и номера на сградата. Може да се избере и само номера на района (или на района и имота) и после да се избере сграда от списъка под него или да се зададат необходимите данни в трите полета от клавиатурата. Потвърждаването на избора става с натискане на бутона ОК, а отказването - с бутона Отказ.

Търсене самостоятелен обект

	При натискане на този бутон се отваря прозорец за търсене и самостоятелният обект (СО) може да се избере като последователно в съответните полета се избере от падащия списък номера на района (масива), номера на имота, номера на сградата и номера на СО. Може да се избере и само номера на района и имота, номера на сградата и после да се избере СО от списъка под него или да се зададат необходимите данни в четирите полета от клавиатурата. Потвърждаването на избора става с натискане на бутона ОК, а отказването - с бутона Отказ.

Търсене парцел

	При натискане на този бутон се отваря прозорец за търсене и парцелът може да се избере като последователно в съответните полета се избере от падащия списък номера на парцела и номера на квартала. Може да се избере и само номера на квартала и после да се избере парцел от списъка под него или да се зададат необходимите данни в двете полета от клавиатурата. Потвърждаването на избора става с натискане на бутона ОК, а отказването - с бутона Отказ.

Търсене парцел по номер

	При натискане на този бутон се отваря кратка форма за задаване номер на квартал и парцел от клавиатурата. Потвърждаване на избора става с натискане на бутона ОК, а отказването - с бутона Отказ.

Търсене имот

	При натискане на този бутон се отваря прозорец за търсене и имотът може да се избере като последователно в съответните полета се избере от падащия списък номера на района (масива) и номера на имота. Може да се избере и само номера на района и после да се избере имот от списъка под него или да се зададат необходимите данни в двете полета от клавиатурата. Потвърждаването на избора става с натискане на бутона ОК, а отказването - с бутона Отказ.

Търсене подотдел

	При натискане на този бутон се отваря прозорец за търсене и подотделът може да се избере като последователно в съответните полета се избере от падащия списък държавното лесничейство (ДЛ), отдел и подотдел. Може да се избере и само кода на ДЛ и после да се избере подотдел от списъка под него или да се зададат необходимите данни в трите полета от клавиатурата. Потвърждаването на избора става с натискане на бутона ОК, а отказването - с бутона Отказ.

Търсене плаж

	При натискане на този бутон се отваря формата за търсене на плажове при което търсенето може да се осъществи по Номер или по Име. След задаване на необходимата информация в едно от двете полета търсенето се стартира с натискане на бутона Търсене вдясно от тях. В панела под тях се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива) и при двукратно "кликване" с мишката върху някой от намерените записи се отваря формата за съответния плаж.
	Потвърждаването на избора става с натискане на бутона ОК, а отказването - с бутона Отказ.

Търсене обекти по условия
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	С натискане на този бутон се отваря форма за търсене на различни обекти по зададени условия.  Търсенето по условия може да се активира и от падащото меню Редакция--->Търсене или с комбинацията от клавиши Ctrl+F. Реализирани са следните страници за търсене: Търсене имот, Търсене на сгради, Търсене на СО (самост. обекти),Търсене по собственик и Търсене на подотдели. Те се активират с натискане на бутоните със същите имена разположени горе хоризонтално във формата. Формата се състои условно от два панела: горен и долен. В горния панел под бутоните се визуализират полета за задаване на условия за търсене, а в долния се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива отговарящи на зададените условия).. В зависимост от това кой бутон е активен в горния панел се появяват полета с характерните за избрания обект атрибути. 

	Горен панел

Задаване на условия	Условията за търсене се задават от клавиатурата, от падащо меню или    
за търсене	стойностите може да се изберат от съответната номенклатура като се натисне бутона file_584.png
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 вдясно от полето за търсене. Ако в дадено поле от условията (или във всички) не се зададе нищо програмата ще търси по всички реквизити на полето. В полетата НТП и Нов НТП (за имоти), Функц. предназначение и Предназначение (за сгради и СО) може да се задава и част от кода при което търсенето ще бъде по всички кодове започващи с тези цифри. В страница Търсене по собственик търсенето е САМО по ЕГН/БУЛСТАТ на собственик. Името само се визуализира, но от там не може да се избира.
	
Търсене	Стартира търсене на обектите по зададените условия.

Параметри	С маркиране на "кутийките" се указва дали да се търсят съответните обекти.
	
Избор на вид на	С маркиране на "кутийките" се указва дали да се търсят съответните видове 
правото 	права. При натискане на десния клавиш на мишката се отваря меню с две команди: Избери всички или Махни всички. 

Тип на даниите	Задаване типа на данните за търсене: нормални, проектни или исторически.

Редакция	Отваря формата за редактиране на съответния обект (имот, сграда, СО или подотдел). 

Изход	Затваряне на формата за търсене. 


Долен панел

	В долния панел се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива) и общия им брой. При натискане на десен клавиш на мишката в полето на данните се визуализира падащо меню със следните команди:

Експорт към	Извежда намерените данни във файл за WINWORD.
WORD

Експорт към	Извежда намерените данни във файл за Excel.
Excel

Маркирай  	Маркира данните в графиката.
данните в
графиката

Размаркирай 	Размаркира данните в графиката.
данните в
графиката

Тест и корекции

	При избор на тази функция системата стартира индексиране на данните, проверка на файловете от базата данни и автоматично коригира формални грешки.

	ВНИМАНИЕ!!! Функцията работи САМО върху данните на текущото землище (ако в графичния файл има повече от едно землище)!

Потребителски номенклатури

Улици

	В това меню се редактират данни за улици. Изборът става от падащото меню Данни --->Улици или във формите, където има поле Улица с натискане на бутона file_586.png
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, ако е достъпен. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни.

 Търсене 	Търсене улица от базата по номер (код) и/или по име (част от име). 
 Нов  	Добавя нова улица към базата данни. С бутона file_588.png
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 в дясно от полето Населено място се отваря номенклатурата с населени места за страната, откъдето може да се избере населеното място в което е улицата. С бутона file_590.png
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 в дясно от полето Код по ГРАО се отваря списъка на улици от ГРАО.

 Редакция 	Редактиране данни за улицата.

 Изтриване 	Изтрива улица от базата данни.

 Печат  	Отваря формата за настройка, преглед и отпечатване на номенклатурата с улици. Данните могат да се сортират по номер или име на улица.

	Гореописаните функции могат да се изберат и от падащо меню, което се активира като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на номенклатурата. В падащото меню има още няколко функции: 

 Смяна на 	Сменя номера (кода) на улицата върху който е позициониран курсора. При условие, че е  
 номер	необходимо да се смени номера (кода) на улицата с вече съществуващ такъв от същата номенклатура ползвайте функция Прекодиране на улици от меню Служебни корекции.

 Импорт на	Импортиране (добавяне) на данни за улици от файл в EXCEL формат. 
 данни от 
 EXCEL

 Копиране на	При избор на командата се копират всички улици за текущото землище от номенклатурата
 всички улици 	на ГРАО в  номенклатурата на улиците за землището, както и кода по ГРАО в 
 от ГРАО за	съществуващите улици за които не е попълнен. След приключване на операцията 
 текущото	програмата докладва за добавените и/или коригирани записи в номенклатурата.
 землище

 Търсене на	При избор на командата се отваря номенклатурата на ГРАО за търсене на улици.
 код по ГРАО

 Експорт към...
 WORD 	Експорт към WORD.
 Excel 	Експорт към Excel.

 Изтриване на	След двукратно запитване и при двукратен утвърдителен отговор изтрива кода на улицата  
 улицата от 	от всички адреси в базата данни в които той участва.
 адресите в
 които участва

Търсене на код по ГРАО

	Формата със списъка на улиците по ГРАО предлага следните възможности:

 ЕКАТТЕ	Номер по ЕКАТТЕ на населено място (землище). По подразбиране предлага ЕКАТТЕ на улицата върху която е позициониран курсора в номенкалтурата с улици.
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	Отваря формата с номенклатурата на населените места (землищата) за търсене и избор от нея на ЕКАТТЕ на землище. 

 Име	Име на улицата, която ще се търси.

 file_594.png
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	Стартира търсенето на улица по зададените ЕКАТТЕ и име.

 ОК	Затваря формата.

 Изход	Затваря формата.

 Копирай кода	Копира кода по ГРАО и името на намераната улица от списъка на ГРАО в съответния  
 в улица	запис за улица от номенклатурата с улици в системата.

 Копирай	Копира записа на намерената улица от списъка на ГРАО в номенклатурата с улици в  
 улица 	системата.

Импорт на данни от EXCEL

	В това подменю се приемат (добавят) данни за улици от файл във формат Excel (*.XLS) към базата данни на заредения графичен файл. 

	Реализирани са следните страници: Данни и Имена на полета. 

	Данни

	В тази страница се избира файла с данни, както и допълнителна информация за импортваните данни.

 XLS файл	С натискане на бутона file_596.png
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 се отваря форма за избор на файл с данни.

 ЕКНМ	Избира се землище към което да се добавят данните. Изборът е от землищата в заредения графичен файл.

	Имена на полета

	В тази страница се определя съответствието между полетата в *.XLS файла и тези от базата данни в MKADWIN. Определянето става след като вече е зареден *.XLS файла и при кликване с мишката в поле Име на колона в Excel се отваря падащо меню с имената на полетата в *.XLS файла и от него се определя съответствието с колона Име на поле в MKAD. Колоните в таблицата на MKADWIN са следните: Номер на улица, Вид, Име, ЕКАТТЕ, Населено място и Код по ГРАО.

 Добавяне	Добавяне на данните от *.XLS файла към базата данни. Бутонът не е достъпен, ако не е избран и зареден *.XLS файл.

 Изход	Изход от формата за добавяне на данни.

Местности

	В това меню се редактират данни за местности.  Изборът става от падащото меню Данни --->Местности или във формите, където има поле Местност с натискане на бутона file_598.png
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, ако е достъпен. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни.

 Търсене 	Търсене местност от базата по номер (код) и/или по име (част от име).

 Нов  	Добавя нова местност към базата данни.

 Редакция 	Редактиране данни за местността.

 Изтриване 	Изтрива местност от базата данни.

 Печат  	Отваря формата за настройка, преглед и отпечатване на номенклатурата с местности. Данните могат да се сортират по номер или име на местност.

	Гореописаните функции могат да се изберат и от падащо меню, което се активира като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на номенклатурата. В падащото меню има още две функции:

 Смяна на	Сменя номера (кода) на местността върху който е позициониран курсора.  При условие, че е  
 номер	необходимо да се смени номера (кода) на местността с вече съществуващ такъв от същата номенклатура ползвайте функция Заместване на местности от меню Служебни корекции.
 
 Експорт към...
 WORD 	Експорт към WORD.
 Excel 	Експорт към Excel.

Планове и заповеди

	В това меню се редактират данни за планове.  Изборът става от падащото меню Данни --->Планове или във формите, където има поле План с натискане на бутона file_600.png
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, ако е достъпен.  При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни.

 Търсене 	Търсене план от базата по номер на заповед и/или по дата на заповед.

 Нов  	Добавя нов план към базата данни.

 Редакция 	Редактиране данни за плана.

 Изтриване 	Изтрива план от базата данни.

 Печат 	Отваря формата за настройка, преглед и отпечатване на номенклатурата с планове.

	Гореописаните функции могат да се изберат и от падащо меню, което се активира като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на номенклатурата. В падащото меню има още две функции:

 Смяна на 	Сменя номера (кода) на плана върху който е позициониран курсора. При условие, че е   
 номер	необходимо да се смени номера (кода) на плана с вече съществуващ такъв от същата номенклатура ползвайте функция Заместване заповеди от меню Служебни корекции.

 Експорт към...
 WORD 	Експорт към WORD.
 Excel 	Експорт към Excel.

Издатели

	В това меню се редактират данни за издатели на документи. Изборът става от падащото меню Данни --->Издатели или във формите, където има поле Издател с натискане на бутона file_602.png

file_603.wmf

, ако е достъпен. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни.

 Търсене  	Търсене издател от базата по номер (код) и/или по име (част от име).

 Нов  	Добавя нов издател към базата данни.

 Редакция  	Редактиране данни за издателя.

 Изтриване 	Изтрива издател от базата данни.

 Печат  	Отваря формата за настройка, преглед и отпечатване на номенклатурата с издатели на документи.

	Гореописаните функции могат да се изберат и от падащо меню, което се активира като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на номенклатурата. В падащото меню има още две функции:

 Смяна на 	Сменя номера (кода) на издателя върху който е позициониран курсора. При условие, че е   
 номер	необходимо да се смени номера (кода) на издателя с вече съществуващ такъв от същата номенклатура ползвайте функция Заместване на издатели от меню Служебни корекции.

 Експорт към...
 WORD 	Експорт към WORD.
 Excel 	Експорт към Excel.


Въвеждане, редакция и търсене

Търсене на елемент

	За целта търсените данни се въвеждат в полетата в ляво от бутона и след това той се натиска. Ако бъде намерен елемент от номенклатурата отговарящ на зададените условия системата позиционира курсора върху него и едновременно с това сортира списъка по търсения реквизит. Ако се натисне бутонът file_604.png
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 вдясно от съответното поле се отваря падащ списък съдържащ последните търсения и от там може да се избере отново.

Въвеждане нов елемент

	Добавя нов елемент към съответната потребителска номенклатура от базата данни. При натискането му се отваря нова форма, където се въвеждат номера (кода) и наименованието на елемента. Системата предлага по подразбиране последния свободен номер в базата данни, но се допуска и въвеждането на друг свободен номер. Не се допуска въвеждане на елемент без име или дублиране. Потвърждаване на въведените данни става с бутона Запис, а отказване от тях - с Отказ или като се затвори формата.

Редакция на елемент

	Редактира се текущия запис върху който е позициониран курсора. Полето за номер не може да се редактира. Запазването на въведените данни става с бутона Запис, а отказването - с бутона Отказ.

Редакция на план/заповед

	Редактира се текущия запис върху който е позициониран курсора. Във формата за редакция на планове/заповеди са реализирани две страници: Данни за план/заповед и Имоти за които се отнася. Активирането им става като се натиснат бутоните със съответните имена.

	Данни за план/заповед

	Полето за номер не може да се редактира. Запазването на въведените данни става с бутона Запис, а отказването - с бутона Отказ.

	Имоти за които се отнася

	В тази форма се визуализират номера и типа на обекта за които се отнася планът/заповедта.

Изтриване на елемент

	Системата иска потвърждение на изтриването и ако елемента участва в данните на землището издава предупреждаващо съобщение, че изтриването не може да се осъществи.

Смяна номер в номенклатура

	Сменя номера (кода) на елемент от потребителска номенклатура (улица, местност, план, издател) върху който е позициониран курсора. При избора й се отваря кратка форма за задаване на новия номер (който не се среща в номенклатурата) и след натискане на бутона ОК следва запитващо съобщение и при ново потвърждение системата сменя номера както в тази номенклатура, така и в цялата база данни където се среща. Ако се зададе номер (код), който вече съществува системата издава предупреждаващо съобщение и промяна не се извършва. 
	Смяна на номера (кода) със съществуващ в съответната номенклатура става от меню Служебни корекции със съответните функции за заместване.

Изходни документи

Документи

	Меню за генерация на изходни документи от системата - кадастрални регистри, списъци и баланси. Реализирани са следните изходни документи:

	- Разписен лист;
	- Кадастър;
	- Параграф 4;
	- Регулация;
	- Слой Лесо;
	- Схема на етажи на сграда;
	- Реперен карнет;
	- Трасировъчен карнет;
	- Парцеларни планове;
	- Натура 2000;
	- Подземни проводи;
	- Специализиран регистър по ЗУЧК.

Разписен лист

	Разписният лист се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Разписен лист при което се визуализира форма за настройки и отпечатване на разписния лист.

Кадастър

	Меню за изготвяне на кадастрални регистри, списъци и баланси. Документите се генерират и отпечатват от падащото меню Документи-->Кадастър.

Кадастрален регистър

	Кадастралният регистър се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Кадастрален регистър при което се визуализира форма за настройки и генериране на регистъра. От панела Доп. настройки на горната форма може да се задават диапазон на имотите за включване в регистъра, номер на начална страница и шрифт на буквите.

Регистър на идентификаторите

	Регистърът на идентификаторите се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Регистър на идентификаторите при което се визуализира форма за настройки и отпечатване на регистъра.

регистър на имотите

	Регистърът на имотите се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->регистър на имотите при което се визуализира форма за настройки и генериране на регистъра. От панела Доп. настройки на горната форма може да се задават диапазон на имотите за включване в регистъра.

Списъци

	Реализирани са следните списъци:

	- Списък на сградите; 
	- Регистър на подробните точки;
	- Регистър на ГММП;
	- Регистър на РГО;
	- Регистър на арендите по арендатори;
	- Регистър на концесиите по концесионери;
	- Регистър на наемите по наематели;
	- Регистър на арендите по собственици;
	- Регистър на контактна зона - регистърът се генерира директно в Excel. Преди генерация трябва да се уверите, че е пусната 
	функция Сечения конт. зона от меню Обекти-->Имоти;
	- Списък на избраните имоти;
	- Списък на имотите по имена на собственици. Списъкът се генерира директно в Excel;
	- Списък на имотите по номера.  Списъкът се генерира директно в Excel.

Списък на сградите

	Списъкът на сградите се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Списъци-->Списък на сградите. Във формата за генерация и отпечатване на списъка може да се избира дали в него да участват всички сгради или само тези, в които има самостоятелни обекти (СО).

Списък на сградите вариант 2

	Списъкът на сградите се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Списъци-->Списък на сградите вариант 2. Във формата за генерация и отпечатване на списъка може да се избира дали в него да участват всички сгради или само тези, в които има самостоятелни обекти (СО).

Регистър на подробните точки

	Отваря форма за генериране и отпечатване регистър на подробните точки за кадастрален район по Наредба 14. От падащите менюта се избират съответно землище и кадастрален район за който ще се генерира регистъра.

 Попълване на 	Извлича от базата данни и зарежда в таблицата данни за подробните точки от избрания 
 данните	кад. район.

 Изход	Изход от формата.

 Към WORD 	Генериране на регистъра в WINWORD

 Към EXCEL 	Генериране на регистъра в EXCEL

Регистър на ГММП

	Отваря форма за генериране и отпечатване регистър на ГММП за съдебен регион по Наредба 14. За да излизат верни данни в колона Картен лист е необходимо в Принтер настройки или в Параметри-Файл да се попълни вярно зоната, в която се намира землището (К3, К5, К7 или К9).

 Изход	Изход от формата.

 Към WORD 	Генериране на регистъра в WINWORD

 Към EXCEL 	Генериране на регистъра в EXCEL

Регистър на РГО

	Отваря форма за генериране и отпечатване регистър на РГО за съдебен регион по Наредба 14. 

 Изход	Изход от формата.

 Към WORD 	Генериране на регистъра в WINWORD

 Към EXCEL 	Генериране на регистъра в EXCEL

Регистър на ГО по Наредба № 3

	Отваря форма за генериране и отпечатване регистър на геодезическата основа (ГО) за съдебен регион по Наредба 3 - Образец 0410 към чл.26, ал.2 от наредбата. За да излизат верни данни в колона Картен лист е необходимо в Принтер настройки или в Параметри-Файл да се попълни вярно зоната, в която се намира землището (К3, К5, К7 или К9).

 Изход	Изход от формата.

 Към WORD 	Генериране на регистъра в WINWORD

 Към EXCEL 	Генериране на регистъра в EXCEL

Регистър на арендите по арендатори

	Регистърът на арендните договори по арендатори се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Списъци-->Регистър на арендите по арендатори при което се визуализира форма за настройки и отпечатване на регистъра.

Регистър на концесиите по концесионери

	Регистърът на концесиите по концесионери се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Списъци-->Регистър на концесиите по концесионери при което се визуализира форма за настройки и отпечатване на регистъра.

Регистър на наемите по наематели

	Регистърът на договорите за наем по наематели се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Списъци-->Регистър на наемите по наематели при което се визуализира форма за настройки и отпечатване на регистъра.

Регистър на арендите по собственици

	Регистърът на арендните договори по собственици се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Списъци-->Регистър на арендите по собственици при което се визуализира форма за настройки и отпечатване на регистъра.

Баланси

	Подменю за генериране на баланси. Реализирани са баланси по:

	- НТП; 
	- ново НТП;
	- вид територия;
	- трайно предназначение;
	- функционално предназначение на сграда;
	- предназначение на сграда;
	- предназначение на СО;
	- вид собственост;
	- категория;
	- ограничения; 
	- кадстрални райони;
	- горски фонд;
	- площ на сгради;
	- етажност на сгради;
	- начин на възстановяване на имоти.

Справки

	Подменю за генериране на справки. Реализирани са справки по:

	- Справка за въведените собственици - дава информация за въведените собственици с/без документи в имоти, сгради и самостоятелни обекти (СО);

Документи по §4

	Избор на документ по §4 може да се направи от главния екран на системата от падащото меню Документи-->Параграф 4 и от там да се избере необходимия документ (регистър, таблица или заповед). След избор на необходимия документ се стартира формата за генериране и отпечатването му.

Регулация

	Меню за изготвяне на списъци и баланси за квартали и парцели. Документите се генерират и отпечатват от падащото меню Документи-->Регулация.

Списък на парцелите

	Списъкът на парцелите в населеното място заедно с отредените имоти и собствениците им се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Регулация-->Списък на парцелите при което се визуализира форма за настройки и отпечатването му.

Баланси

	Реализирани са баланси по: отреждане на парцелите, начин на застрояване и характер на застрояването.

Списък на имоти и УПИ

	Списъкът на имотите в населеното място заедно с отредените им парцели (УПИ) и собствениците им се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Регулация-->Списък на имоти и УПИ при което се визуализира форма за настройки и отпечатването му.

Слой Лесо

	Меню за изготвяне на списъци и баланси от слой Лесоустройство. Документите се генерират и отпечатват от падащото меню Документи-->Слой Лесо. Реализирани са следните списъци и баланси:

	- Списък на подотделите;
	- Списък на имотите в горския фонд;
	- Баланс по вид гори.

Списък на подотделите

	Списъкът на подотделите се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Слой Лесо-->Списък на подотделите при което се визуализира форма за настройки и отпечатване на списъка.

Списък на имотите в горския фонд

	Списъкът на имотите в горския фонд се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Слой Лесо-->Списък на имотите в горския фонд при което се визуализира форма за настройки и отпечатване на списъка.

Схема на етажи на сграда

	При избор на функцията се отваря форма за настройка и изчертаване на схема на етажи на сграда. Ако предварително не е  избрана сграда (от меню Данни-->Сгради, от меню Обекти-->Имоти или от палетата Контури-->Извеждане) тя може да се избере с функция Сграда от формата. След избор на сграда, в която има етажи със самостоятелни обекти системата автоматично променя началния етаж в параметри на схеми, ако там той е по-голям от началния за конкретната сграда и броя на колоните, ако зададените в параметри не са достатъчни да се изобразят всички етажи. Изборът на сграда, настройката на параметрите и изчертаване на схемата стават със следните команди:

 Сграда	Избор на сграда за изчертаване на схема на етажи. Отваря формата за извеждане на контури. Бутонът е недостъпен, ако във формата се влезе с натискане на бутона Схема от формата за сгради.
 Параметри 	Отваря формата за настройка на параметри на схеми на етажи. Формата се отваря и при натискане на бутона file_606.png

file_607.wmf

.
 Принт	Отваря формата за изчертаване (принт) на схемата. Формата се отваря и при натискане на бутона file_608.png
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.
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 Навън  	Увеличение на прозореца.
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 Навътре	Намаление на прозореца.
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 Прозорец	Указват се два от върховете на прозореца на схемата.
 file_616.png
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 Движение	Изместване на графичния прозорец. При избор на функцията графиката се движи по екрана. Функцията може да се активира и при натискане на скрол-бутона ("колелцето") на мишката.
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 Цяла	Извеждане на цялата схема.
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 Пречертаване	Обновява (пречертава) графичния прозорец.
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 Въртене	Въртене на етажите в схемата. Заедно с етажите се върти и знакът за посока Север в горния десен ъгъл на схемата.
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 Настройка на	Отваря формата за настройка на параметрите на принтера.
        принтер
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 Първа 	Позиционира се на първата страница от схемата.
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 Предишна	Позиционира се на предишната страница от схемата спрямо текущата.
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 Следваща	Позиционира се на следващата страница от схемата спрямо текущата..
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 Последна	Позиционира се на последната страница от схемата.
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 Предишна	Избира предишна сграда в която има самостоятелни обекти (СО) спрямо зададената  
        сграда със СО	и генерира схема на етажите. Ако не е била избрана сграда системата избира първата сграда от цифровия модел със СО.
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 Следваща	Избира следваща сграда в която има самостоятелни обекти (СО) спрямо зададената 
        сграда със СО	и генерира схема на етажите. Ако не е била избрана сграда системата избира първата сграда от цифровия модел със СО.

	При изчертаване на схемата е необходимо да се има предвид, че схемата се разполага в зависимост от вида, размерите и разположението на листа за зададения принтер. Надписите над рамката на схемата, както и номерата на етажите се изписват с текст тип 37, а надписите под рамката и номерата на самостоятелните обекти – с тип 19.

Реперен карнет

	При избор на функцията се отваря форма за настройка и изчертаване на реперен карнет на точка от опорната мрежа. Ако предварително не е  избрана точка (от меню Обекти-->Опорна мрежа или от палетата Опорна мрежа-->Търсене) тя може да се избере с функция Точка от формата. Изборът на точка, настройката на параметрите и изчертаване на реперния карнет стават със следните команди:

 Точка	Избор на опорна точка за изчертаване на реперен карнет. Отваря формата за Търсене на опорна точка (file_638.png
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).  Бутонът е недостъпен, ако във формата се влезе с натискане на бутона Реперен карнет от формата за редакция на опорна точка.

 Принт	Отваря формата за изчертаване (принт) на реперния карнет. Тя се отваря и при натискане на бутона file_640.png
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.
 CAD	Отваря формата за запазване на CAD файл. CAD файлът е във формат 4.00 и е с име номера на точката за която се генерира карнета.
 Помощ	Отваря прозорец с помощна информация за реперен карнет.
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 Прозорец	Указват се два от върховете на прозореца на реперния карнет.
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 Движение	Изместване на графичния прозорец. При избор на функцията графиката се движи по екрана. Функцията може да се активира и при натискане на скрол-бутона ("колелцето") на мишката.
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 Навън  	Увеличение на прозореца.
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 Навътре	Намаление на прозореца.
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 Цял	Извеждане на целия реперен карнет.
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 Пречертаване	Обновява (пречертава) графичния прозорец.
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 Настройка на	Отваря формата за настройка на параметрите на принтера.
        принтер
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 Рамка	Променя вътрешната рамка на карнета.

	При изчертаване на реперния карнет е необходимо да се има предвид, че той се разполага в зависимост от вида, размерите и разположението на листа за зададения принтер. Използваните типове текст за заглавието са 68 (за "РЕПЕРЕН КАРНЕТ") и 44 (за вида, номера на точката и метода на стабилизация).

Трасировъчен карнет

	При избор на функцията се отваря форма за настройка и изчертаване на трасировъчен карнет на обект (район/масив, имот или област) от цифровия модел. Изборът на обект, настройката на параметрите и изчертаване на трасировъчния карнет стават със следните команди:
 
 Район/масив	Избор на район/масив или имот за изчертаване на трасировъчен карнет. Отваря формата за избор 
 	на обект от графиката и след избора отваря кратка форма за задаване номер на карнета. След задаването му генерира трасировъчен карнет на екрана за избрания графичен обект. 
 рамка	Избор на рамка за изчертаване на трасировъчен карнет. След задаване на рамката отваря форма за задаване номер на карнета и след това генерира трасировъчен карнет на екрана за зададената рамка.
 1 точка	Посочване първа точка от карнета. Може да се посочи точка от опорната мрежа или подробна точка.
 2 точка	Посочване втора точка от карнета. Може да се посочи точка от опорната мрежа или подробна точка.
 Номер	Отваря кратка форма за задаване номер на трасировъчен карнет. Потвърждаване на зададения номер става с бутона ОК, а отказ - с Cancel.
 Списъци 	Списъци с координати към трасировъчен карнет.
 Печат	Отваря формата за изчертаване (принт) на реперния карнет. Тя се отваря и при натискане на бутона file_658.png
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 Протокол за	Отваря формата за отпечатване на протокол за трасиране.
 трасиране
 Помощ	Отваря прозорец с помощна информация за трасировъчен карнет.
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 Навън  	Увеличение на прозореца.
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 Навътре	Намаление на прозореца.
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 Прозорец	Указват се два от върховете на прозореца на трасировъчния карнет.
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 Движение	Изместване на графичния прозорец. При избор на функцията графиката се движи по екрана. Функцията може да се активира и при натискане на скрол-бутона ("колелцето") на мишката.
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 Цял	Извеждане на целия трасировъчен карнет.
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 Пречертаване	Обновява (пречертава) графичния прозорец.
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 Въртене	Въртене на точка.
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 Параметри 	Задаване и настройка на параметри за трасировъчен карнет.
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 Настройка на	Отваря формата за настройка на параметрите на принтера.
        принтер
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 Дължини	Включва и изключва алтернативно визуализацията на дължини на отсечките в карнета.
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 Размер	Промяна размера на рамката на карнета.
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 Движение	Движение (преместване) на рамката на карнета на друго място върху графиката.
       рамка

Списъци

	Към трасировъчния карнет са реализирани следните списъци:

 Координати	Генериране списък с координати на точките в трасировъчния карнет. При избор на функцията системата отваря формата за запис на списъка във файл. Генерирания файл е с разширение TXT (което не може да се променя) и име по подразбиране COO_xx, където xx е номера на карнета. След запис на файла последният се отваря с WINWORD.

 Ортогонални	Генериране списък с ортогонални координати на точките в трасировъчния карнет спрямо геодезическата линия определена с функциите 1 точка и 2 точка. При избор на функцията системата отваря формата за запис на списъка във файл. Генерирания файл е с разширение TXT (което не може да се променя) и име по подразбиране ORT_xx, където xx е номера на карнета. След запис на файла последният се отваря с WINWORD.
	
 Ортогонални 1	Втори вариант на списък с ортогонални координати. Името на файла по подразбиране е ORT1_xx,

 Полярни	Генериране списък с полярни координати на точките в трасировъчния карнет спрямо геодезическата линия определена с функциите 1 точка и 2 точка. При избор на функцията системата отваря формата за запис на списъка във файл. Генерирания файл е с разширение TXT (което не може да се променя) и име по подразбиране POL_xx, където xx е номера на карнета. След запис на файла последният се отваря с WINWORD.
	
 *.DAT	Генериране списък с координати на точките в трасировъчния карнет във формат DAT. При избор на функцията системата отваря формата за запис на списъка във файл. Генерирания файл е тип DAT (който не може да се променя) и име по подразбиране COO_xx.DAT където xx е номера на карнета. След запис на файла последният се отваря с WINWORD.

Парцеларни планове

	Меню за генериране на списъци и баланси при изработване на парцеларни планове за отчуждаване на имоти при преминаване на различни трасета през земеделски земи, горски фонд и населени места (пътища, проводи и т.н.). Реализирани са следните изходни документи:

	- списък;
	- баланс по НТП;
	- баланс по вид собственост;
	- баланс по вид територия;
	- баланс по категория;
	- списък за Марица Изток;
	- баланс по нов НТП;
	- баланс по трайно предназначение;
	- регистър на засегнатите от трасето имоти.

	При избор на списъка се визуализира форма за настройки и генерирането му на екран, към Word или към Excel.
	
	За повече подробности как се оформят парцеларните планове вижте в Как да .... Направим парцеларен план.

Натура 2000

	Меню за генерация на списъци и други документи по Натура 2000. Засега е реализиран само списък на имотите попадащи в Натура 2000. При избор на списъка се визуализира форма за настройки и генерирането му на екран, към Word или към Excel. Списъкът на засегнатите имоти се генерира коректно след като по линията на Натура 2000 се затвори контур в слой Стар кадастър и след това се пресметнат сеченията на имотите от файла с контура на Натура 2000 като се изпълни функцията Сечения от меню Обекти-->Стар кадастър.

Подземни проводи

	Меню за генериране на регистри за подземни проводи. Реализирани са следните изходни документи:

	- Регистър водопроводи;
	- Регистър канализация;
	- Регистър газопроводи;
	- Регистър съобщителна мрежа;
	- Регистър силнотокова мрежа.

	 При избор на списъка се визуализира форма за настройки и генерирането му на екран или към Excel.

Плажове

Специализиран регистър по ЗУЧК

	Специализираният регистър по ЗУЧК се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Плажове-->Специализиран регистър по ЗУЧК представлява специализиран регистър на обектите по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК. Той се генерира по образец Приложение 1 към чл.7, ал.2 от Наредба № 1/16.09.2008 на МРРБ и при избор на функцията се визуализира форма за настройки и отпечатване на регистъра.

Специализиран регистър по ЗУЧК вариант 2

	Промененият специализиран регистър по ЗУЧК съгласно указанията на АГКК от 23.11.2012 г. се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Плажове-->Специализиран регистър по ЗУЧК вариант 2 и представлява специализиран регистър на обектите по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК. Той се генерира по образец Приложение 1 към чл.7, ал.2 от Наредба № 1/16.09.2008 на МРРБ и допълнителните указания на АГКК от 23.11.2012 г.  При избор на функцията се визуализира форма за настройки и отпечатване на регистъра.

Документи по САТО (ЗУТ и С)

	Меню за генерация на входни (заявления, молби и искания) и изходни (скици, удостоверения, разрешения за строеж и др.) документи за административно обслужване на населението. При избор на някоя функция от менюто програмата отваря кратка форма за въвеждане номер и дата на входящ документ, с които те се запазват в базата данни. С натискането на бутона file_684.png
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 вдясно от текстовите полета се отваря списък от вече въведени документи от съответния вид и избора може да стане от там. Потвърждаването на въведените данни става с натискане на бутона ОК след което се отваря форма специфична за избрания документ и там се избират (задават) данни за молителя, собственика и имота (имотите) му за които се иска услугата. При избор на имоти с бутона file_686.png

file_687.wmf

 се визуализира списъкът от имоти на собственика, от който може да се направи избор, а при натискане на бутона file_688.png
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 се отваря формата за имоти с данните за избрания имот. В определени полета се въвеждат (или избират от меню) допълнителни текстови данни необходими за конкретния документ. Валидни бутони във формата: 

 Изход	Изход от формата за документи	
 Запис  	Запис на въведените данни в системата
 Отказ	Отказ от запазване на въведените данни. 
 Нов	Въвеждане нов (следващ) документ от избрания вид
 Печат на заявление	Печат на входен документ. Отваря се формата за печат на документи
 Печат на документ 	Печат на изходен документ. Отваря се формата за печат на документи.

	С функцията Търсене/справка по номер на имот може да се генерира и отпечата справка за извършените услуги по САТО по номер на имот (за всички и/или за отделен такъв).

Скица

	При натискане на бутона се визуализира формата за настройки, преглед  и отпечатване на документи. При натискане на бутона Параметри от тази форма се отваря подменю Скица от меню Параметри, където могат да се редактират параметрите на скицата (избор на макет, отстояния от краищата на листа и служебни лица). Ако системата не открие съответстващия на скицата макетен файл (*.RTF) тя издава предупреждаващо съобщение и скица не се генерира.

Удостоверения

	Подменю за изготвяне на удостоверения за имоти. Реализирани са:

	- удостоверение за имот;
	- удостоверение за идентичност;
	- удостоверение за жилище (сграда);
	- удостоверение за оценка на имот.

Удостоверение за имот

	Изготвяне на удостоверение за имот се извършва от падащото меню Документи по САТО (ЗУС и С)-->Удостоверения-->Удостоверение за имот. След избор на функцията се отваря кратка форма за попълване на номер и дата на молба за издаване на съответния документ или при натискане на бутона file_690.png
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 се отваря списък от вече въведени входящи молби за допълнителна обработка и/или изпълнение. Формата за обработка на данни за удостоверение за имот съдържа следните възможности:
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	Търсене и избор на молител, собственик и/или имот за изготвяне на удостоверение.
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	Отваря формата за редакция на избрания имот.
 Изход	Изход от формата за документи	
 Запис  	Запис на въведените данни в системата
 Отказ	Отказ от запазване на въведените данни. 
 Нов	Въвеждане нов (следващ) документ от избрания вид
 Печат на документ	Печат на изходен документ. Отваря се формата за печат на документи

Удостоверение за идентичност

	Изготвяне на удостоверение за идентичност се извършва от падащото меню Документи по САТО (ЗУС и С)-->Удостоверения-->Удостоверение за идентичност. След избор на функцията се отваря кратка форма за попълване на номер и дата на молба за издаване на съответния документ или при натискане на бутона file_696.png
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 се отваря списък от вече въведени входящи молби за допълнителна обработка и/или изпълнение. Формата за обработка на данни за удостоверение за идентичност съдържа следните възможности:
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	Търсене и избор на молител, собственик и/или имот за изготвяне на удостоверение.
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	Отваря формата за редакция на избрания имот.
 Изход	Изход от формата за документи	
 Запис  	Запис на въведените данни в системата
 Отказ	Отказ от запазване на въведените данни. 
 Нов	Въвеждане нов (следващ) документ от избрания вид
 Печат на документ	Печат на изходен документ. Отваря се формата за печат на документи

Удостоверение за жилище

	Няма информация за избрания елемент.

Удостоверение за оценка на имот

	Изготвяне на удостоверение за оценка на имот се извършва от падащото меню Документи по САТО (ЗУС и С)-->Удостоверения-->Удостоверение за оценка имот. След избор на функцията се отваря кратка форма за попълване на номер и дата на молба за издаване на съответния документ или при натискане на бутона file_702.png
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 се отваря списък от вече въведени входящи молби за допълнителна обработка и/или изпълнение. Формата за обработка на данни за удостоверение за имот съдържа следните възможности:
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	Търсене и избор на молител, собственик и/или имот за изготвяне на удостоверение.
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	Отваря формата за редакция на избрания имот.
 Удостоверение	В този панел се въвеждат специфични данни за имота като достъпни са полетата 
 за оценка	за поливност и разстояния до път с трайна настилка и урбанизирани територии. Данните за НТП, категория и функционален тип на населеното място се вземат автоматично от системата и не могат да се редактират.
 Изход	Изход от формата за документи	
 Запис  	Запис на въведените данни в системата
 Отказ	Отказ от запазване на въведените данни. 
 Нов	Въвеждане нов (следващ) документ от избрания вид
 Печат на документ	Печат на изходен документ. Отваря се формата за печат на документи

Оценки за имот

	Реализирани са методики за определяне и отпечатване на оценка на следните видове имоти:

 Земеделски 	Оценка на земеделски имот по 	Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделски имоти (обн. ДВ бр.64 от 5 юни 1998 г.).

Оценка за земеделски имот

	Изготвяне на оценка на земеделски имот може да се изготви от падащото меню Документи по САТО (ЗУС и С)-->Оценки на имот-->Оценка на земеделски имот. При избор на функцията се отваря форма за попълване на данните за имота и корекционните коефициенти необходими за изготвяне на оценката. Ако не е избран имот графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първия имот от базата. При условие, че в базата данни няма земеделски имоти системата издава предупреждаващо съобщение и функцията не може да бъде избрана. Оценката на земеделски имот е реализирана съгласно методиката в Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделски имоти (обн. ДВ бр.64 от 5 юни 1998 г.). Формата за обработка на данни за оценка на земеделски имот съдържа следните възможности:
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	Търсене и избор на имот за определяне на оценка.
 file_710.png

file_711.wmf

	Отваря формата за редакция на избрания имот.

 Площ в дка	Площ на имота. Взема се автоматично от базата данни и не може да се редактира.

 Категория	Категория на имота. Взема се автоматично от базата данни и не може да се редактира.

 Начална цена/дка	Определя се автоматично в съответствие с категорията (категориите) на имота съгласно Наредбата.

 Бонитет тютюн	Рентна бонификация за тютюн. Попълва се ръчно и не може да бъде повече от 85.

 Бонитет картофи	Рентна бонификация за картофи. Попълва се ръчно и не може да бъде повече от 100.

 Обща начална цена	Сбор от началната цена и рентните бонификации. Не може да се редактира.

 Поливност	Задава се от номенклатура, ако имота се напоява. По подразбиране се приема неполивен.

 Разстояние до	Задава се разстояние в км до най-близкия пазарен център съгласно Наредбата  
 пазарен център	или се избира диапазон от падащото меню.	

 Функц. тип на	Задава се от номенклатура името на най-близкия пазарен център, за който е  
 пазарен център	попълнено разстоянието в горното поле.

 Разстояние до	Задава се разстояние в м до бреговата линия на Черно море съгласно Наредбата  
 брегова линия	или се избира диапазон от падащото меню.

 Разстояние до най-	Задава се разстояние в км до най-близкото населено място съгласно Наредбата или   
 близкото нас.място	се избира диапазон от падащото меню.

 Граница с път с	Маркира се за имоти, които граничат с път от републиканската пътна мрежа (без 
 трайна настилка	автомагистрали).

 Базисна цена/дка	Определя се автоматично като началната цена се умножи по общия коефициент получен като алгебрична сума на 1 с останалите корекционни коефициенти.

 Коеф. за пазарен	Задава се ръчно, ако е определен такъв съгласно Наредбата. По подразбиране се  
 аналог	приема за равен на 1.	

 Оценявана площ	Задава се площта от имота, която ще бъде оценявана и не може да се задава стойност по-голяма от площта на целия имот. По подразбиране се приема площта на целия имот.

 Крайна цена	Определя се като произведения от оценяваната площ, общия коефициент и коефициента за пазарен аналог.

 ОК	 Затваря формата за оценка със запазване на въведените данни.

 ИЗХОД	Затваря формата.

 Печат	Отваря формата за отпечатване на документа "Оценка на имот".

Изменение на кадастрална карта

	Изготвяне на заповед за изменение на кадстрална карта се извършва от падащото меню Документи по САТО (ЗУС и С)-->Изменение на кад.карта. След избор на функцията се отваря кратка форма за попълване на номер и дата на молба за издаване на съответния документ или при натискане на бутона file_712.png
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 се отваря списък от вече въведени входящи молби за допълнителна обработка и/или изпълнение. Формата за обработка на данни за заповед за изменение на кадастрална карта съдържа следните възможности:
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	Търсене и избор на молител, собственик и/или имот за изготвяне на удостоверение.
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	Отваря формата за редакция на избрания имот.
 Състоящо се в	Текстово поле за описание на изменението на кадастралната карта.
 Изход	Изход от формата за документи	
 Запис  	Запис на въведените данни в системата
 Отказ	Отказ от запазване на въведените данни. 
 Нов	Въвеждане нов (следващ) документ от избрания вид
 Печат на документ	Печат на изходен документ. Отваря се формата за печат на документи

Търсене/справка по номер на имот

	При избор на функцията се отваря форма, където може да се направи справката. В най-горното текстово поле се задава номер на имот или се избира от списъка на имоти в системата с натискане на бутона file_718.png
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 вдясно от полето. Ако в полето не се зададе номер на имот в справката се включват всички имоти, за които са извършвани услуги по САТО. След избора на имот в таблицата под него се визуализират данни за услугите извършвани за него по номер и дата на заявление, по номер и дата на изходящия документ, както и по вид на услугата (документа). Справката може да се разглежда на екран или да се отпечата от WINWORD или EXCEL. При кликване с мишката върху някое от полетата за дата справката се подрежда по дата във възходящ или низходящ ред.

 Изход	Изход от формата за търсене и изготвяне на справката.
 Покажи документ	Отваря формата за редакция и отпечатване на документа по САТО. Може и при двукратно кликване с мишката върху документа в таблицата.
 Към WORD 	Генериране на справката в WINWORD.
 Към EXCEL 	Генериране на справката в EXCEL.

Досие на имот

	При натискане на бутона се визуализира формата за настройки, преглед  и отпечатване на документи. При натискане на бутона Параметри от тази форма се отваря подменю Документи от меню Параметри, където могат да се редактират параметрите за документи. Ако системата не открие съответстващия на досието макетен файл (DOSIE.RTF) тя издава предупреждаващо съобщение и документ "Досие за имот" не се генерира.

Заповеди

	При натискане на бутона се отваря проста форма за избор на заповед по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и генерирането й. Изборът става като се маркира с мишката радиобутона пред съответната заповед или от падащото меню Документи и след това се потвърди с ОК. С бутона Отказ може да се откаже генерирането на документа. След натискане на ОК се стартира формата за генериране и отпечатване на документа. Избор на заповед по §4 може да се направи и от главния екран на системата от падащото меню Документи-->Параграф 4-->Заповеди. При натискане на бутона Справка по имот се визуализра справка за услугите по САТО извършени за този имот.

Инструменти

	Отваря падащо меню с подменюта за графични обекти. При избор на някое от подменютата то се "маркира" и в същото време се активира "палета" с инструменти ("иконки") за функциите от съответното подменю.  Реализирани са следните палети с инструменти: Стандартни, Допълнителни, Линии, Текст, Знаци, Опорна мрежа, Точки, Лупа, Чертане, Произволни, Контури, Мерене, Растери, Координати, Проектиране, Избор на активно землище и Отсечки.
	Всяка палета може да се придвижва свободно по екрана или да се "привързва" към лентата с инструменти в горната хоризонтална област на екрана, вертикално (вляво или вдясно) или долу. Палетите за Опорна мрежа и Знаци могат да се привързват само вдясно на екрана. Ако се  свие главната форма на програмата, така че не могат да се визуализират всички бутони от дадена палета в десния й край се появява бутон file_720.png
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 при натискането на който се появяват и останалите бутони.
	При първоначално активиране на дадена палета тя по подразбиране се "привързва" към лентата с инструменти в горната хоризонтална област на екрана, а потребителят може да я премести на удобно за него място. 
	Местоположението на палетите се запазва от програмата като при деактивиране и повторно активиране палетата ще се появи на последното място на екрана, където е била.

Стандартни


	Палетата със стандартни инструменти има вида file_722.png
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 и съдържа:
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	Отваряне на файл
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	Запис на файл (под същото име)
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	Запис като (под друго име и/или тип)
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	Копиране на избраните елементи (Copy graphics). За избора и копирането на графични елементи вижте в меню Редакция. 
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	Изтриване на избраните елементи (Cut). За избора и изтриването на графични елементи вижте в меню Редакция.
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	Поставяне на копирана информация (Paste). ВНИМАНИЕ! Ако се направи Copy и Paste в същия файл ще се получи дублиране на	графичните елементи!
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	Изход от програмата (Exit)
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	Печат (Print)
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	Принт разглеждане
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	Принт настройки
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	Стоп - спира изпълнението на операцията.
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	Стъпка назад	
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	Стъпка напред

Стъпка назад

	Анулиране на последното действие (Undo). Активира се и с комбинацията от клавиши Ctrl+Z. При промени в графиката - редактиране, добавяне на нови елементи и др. - прави стъпка назад т.е. анулира последната промяна. Може да се направят толкова стъпки, колкото е зададено в поле "Брой Undo" в Параметри - Общи.

Стъпка напред

	Възстановяване на последното действие (Redo). Активира се и с комбинацията от клавиши Alt+BackSpace. При промени в графиката - редактиране, добавяне на нови елементи и др. - прави стъпка напред т.е. възстановява последната промяна, ако е правено Undo.  Може да се направят толкова стъпки, колкото е зададено в поле "Брой Undo" в Параметри - Общи.

Допълнителни

	Палетата с допълнителни инструменти има вида и file_750.png
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 съдържа:
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file_753.wmf

 Търсене 	Търсене на обекти по зададени условия.

 file_754.png

file_755.wmf

 Редакция 	Функция за редакция на произволен обект.

 file_756.png

file_757.wmf

 Курсор 	Вход на точка от курсора.     

 file_758.png

file_759.wmf

 Точка  	Вход на точка от точка на модела.

 file_760.png

file_761.wmf

 Линия   	Вход на точка от точка на линия от модела.

 file_762.png

file_763.wmf

 Клавиатура   	Вход на  точка от клавиатурата.

 file_764.png

file_765.wmf

 Параметри 	Меню Параметри.

 file_766.png

file_767.wmf

 Чертане точка	При натискане на бутона алтернативно се визуализират или не подробните точки от цифровия модел на екрана. Еквивалентно е на маркирането на поле Подробни точки от меню Параметри - Видимости 

 file_768.png

file_769.wmf

 Кадастър/сам.обекти 	Превключване на графичното изображение между кадастър (имоти и сгради) и самостоятелни обекти (СО).

 file_770.png

file_771.wmf

 Задаване етаж 	Задаване етаж на сграда при визуализация на самостоятелни обекти (СО). На екрана се изобразяват само СО от зададения етаж. Задаването става с цифри от клавиатурата в текстовото поле или с бутончетата вдясно от него.

Методи на вход на точка

Метод курсор

	Приема се указаната точка на екрана, която може да не е част от модела. Точността е равна на един пиксел на екрана и зависи от текущия прозорец.

Метод точка

	Приема се най-близката точка от модела. Този метод може да работи по-бавно, ако точките са много.

Метод линия

	Приема се най-близката точка от най-близката линия от модела или се създава нова точка по най-късото разстояние (перпендикуляра) до най-близката линия.

Метод клавиатура

	Този метод се използва при работа с функции от меню Линия и меню Лупа като те се изпълняват от точка с координати зададени от клавиатурата. При избор на функция от менютата се отваря формата Координати на точка.

Координати на точка

	Формата съдържа следните възможности:

 Изток	Изток (Y) координата на точката.

 Север	Север (X) координата на точката

 Пълни	Когато е маркирано в горните две полета се въвеждат пълните (абсолютни) координати, в  
 координати	противен случай - локалните.

 file_772.png

file_773.wmf

 Курсор 	Вход на точка от курсора.     
 file_774.png

file_775.wmf

 Точка  	Вход на точка от точка на модела.
 file_776.png

file_777.wmf

 Линия   	Вход на точка от точка на линия от модела.
 file_778.png

file_779.wmf

 Клавиатура   	Вход на  точка от клавиатурата.

 Ок	Потвърждаване въвеждането на точката.

 Край	Затваряне на формата.

Кадастър/самостоятелни обекти

	Когато бутона е натиснат се визуализират графично данни от кадастъра (имоти и сгради), а когато е отпуснат - самостоятелни обекти (СО). При многократно натискане на бутона визуализацията се сменя алтернативно. Когато са визуализирани СО в полето file_780.png

file_781.wmf

 вдясно от бутона може да се задава етаж на сградата и тогава се визуализират СО от зададения етаж. При визуализация на имоти и сгради стойността за етаж в полето се нулира. Ако се зададе етаж системата включва автоматично визуализация на СО. Режимът на визуализация на самостоятелни обекти се включва автоматично и когато от падащо меню Данни се избере подменю Самостоятелни обекти.

Задаване етаж

	В това поле може да се задава етаж на сграда. Задаването става по два начина:
	      - с цифри от клавиатурата;
	      - с бутончетата вдясно от полето, при което се увеличава (респ. намалява) зададения етаж с единица.
	Това задаване в комбинация с бутона file_782.png

file_783.wmf

 определя на кой етаж са визуализираните графически самостоятелни обекти. При промяна на етажа системата автоматично визуализира СО от зададения етаж и пречертаване на графичната информация не е необходимо. При визуализация на имоти и сгради стойността за етаж в полето се нулира. Ако се зададе етаж системата включва автоматично визуализация на СО.

Линии

	Активиране на палетата за меню Линии. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида file_784.png

file_785.wmf

 и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто.

Текст

	Активиране на палетата за меню Текст. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида file_786.png

file_787.wmf

 и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто.

Знаци

	Активиране на палетата за меню Знаци. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида 
 file_788.png

file_789.wmf

 и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто.

Опорна мрежа

	Активиране на палетата за меню Опорна мрежа. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида 
 file_790.png

file_791.wmf

 и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто.

Точки

	Активиране на палетата за меню Точка. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида
 file_792.png

file_793.wmf

 и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто. 

Лупа

	Активиране на палетата за подменю Лупа от падащото меню Прозорци. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида file_794.png

file_795.wmf

 и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто.

Чертане

	Активиране на палетата с инструменти за меню Чертане. Менюто съдържа следните подменюта: Линии, Окръжност, и Дъга .

Линии

 	Палетата за чертане на нови линии в цифровия модел има вида file_796.png

file_797.wmf

 и съдържа следните функции:

 file_798.png

file_799.wmf

 Успоредна през	Чертане на успоредна линия на дадена линия през зададена точка.
        точка

 file_800.png

file_801.wmf

 Двойна	Генериране на успоредна (двойна) линия на дадена линия.  

 file_802.png

file_803.wmf

 Двойна през	Генериране на успоредна (двойна) линия на дадена линия през дадена точка от  
        точка	модела.
	
 file_804.png

file_805.wmf

 Перпендикулярна 	Чертане на перпендикулярна линия на дадена линия през дадена точка.
        през точка

 file_806.png

file_807.wmf

 Линия под ъгъл 	Чертане на линия под определен ъгъл спрямо друга линия и през дадена точка.

 file_808.png

file_809.wmf

 Щрих 	Чертане щриховка в ъглите на парцела при промени.

 file_810.png

file_811.wmf

 Щрих външен 	Чертане щриховка на външните ъгли (>180°) на парцела при промени.

 file_812.png

file_813.wmf

 Закръгление 	Чертане на закръгление (дъга) между две линии.

 file_814.png

file_815.wmf

 Фаска 	Чертане на фаска между две линии.

 file_816.png

file_817.wmf

 Закръгление с	Чертане на закръгление (дъга) между две линии.
        допирателна

Закръгление

	При избор на функцията системата предлага да се посочат последователно две пресичащи се линии от модела и след посочването се отваря кратка форма за задаване на радиус на закръглението (в м). След потвърждаване с бутона ОК системата изчертава дъга допираща се до указаните линии със зададения радиус.

Закръгление с допирателна

	При избор на функцията системата предлага да се посочат последователно две пресичащи се линии от модела и след посочването се отваря кратка форма за задаване на дължина на допирателната на закръглението (в м). След потвърждаване с бутона ОК системата изчертава дъга допираща се до указаните линии в точки отстоящи по допирателната на зададеното разстояние.

Фаска

	При избор на функцията системата предлага да се посочат последователно две прсичащи се линии от модела и след посочването се отваря кратка форма за задаване на разстояния до пресечната точка (в м). След потвърждаване с бутона ОК системата изчертава отсечка (фаска) с текущия тип линия свързваща точки на зададените разстояния от пресечната точка на указаните линии.

Окръжност

	Палетата за чертане на окръжности в цифровия модел има вида file_818.png

file_819.wmf

 и съдържа следните функции:

 file_820.png

file_821.wmf

 Център и радиус	Чертае окръжност по зададени център и радиус.

 file_822.png

file_823.wmf

 Център и точка	Чертае окръжност по зададени център и точка от окръжността.

 file_824.png

file_825.wmf

 Център и допирателна	Чертае окръжност по зададени център и линия допирателна към нея.

 file_826.png

file_827.wmf

 През 2 точки за диаметър	Чертае окръжност по зададени две точки от нея. Точките определят диаметъра й.

 file_828.png

file_829.wmf

 През 3 точки	Чертае окръжност по зададени три точки.

 file_830.png

file_831.wmf

 2 линии + R	Чертае окръжност по зададени две линии, които са допирателни към нея и радиус.

 file_832.png

file_833.wmf

 2 линии+точка	Чертае окръжност по зададени две линии и точка. Окръжността е допирателна към зададените линии (или техните продължения) и минава през зададената точка.
 file_834.png

file_835.wmf

 2 т и радиус	Чертае окръжност по зададени две точки и радиус на окръжността.

Дъга

	Палетата за чертане на дъги в цифровия модел има вида file_836.png

file_837.wmf

 и съдържа следните функции:

 file_838.png

file_839.wmf

 C+R+ъгли	Чертае дъга по зададени център, радиус, начален и краен ъгъл.

 file_840.png

file_841.wmf

 2 точки	Чертае дъга по зададени две точки. Дъгата представлява полуокръжност с диаметър разстоянието между зададените точки.

 file_842.png

file_843.wmf

 3 точки	Чертае дъга по зададени три точки.

 file_844.png

file_845.wmf

 2т + R	Чертае дъга по зададени две точки и радиус на дъгата.

 file_846.png

file_847.wmf

 2линии + R	Чертае дъга по зададени две линии и радиус. Дъгата е допирателна към зададените линии (или техните продължения).

Произволни

	Активиране на палетата за меню Произволни. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида 
 file_848.png

file_849.wmf

 и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто.

Контури

	Активиране на палетата за работа с контури. Изборът става от падащото меню Инструменти с мишката. Палетата има вида  file_850.png

file_851.wmf


и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто. В палетата са активни следните бутони:

 file_852.png

file_853.wmf

	Избор на слой за работа. От падащия списък се избира слой, с чиито контури ще се работи (кадастър, лесоустройство, придаваеми места и т.н.). В полето вдясно от падащия списък за слой се визуализира номерът на контура, който ще се генерира (когато се избере генерация на нов контур).
 file_854.png

file_855.wmf

 Нов 	Генерация на нов контур.

 file_856.png

file_857.wmf

 Указване	Извеждане на екран на контур чрез указване на номера му с курсора на мишката.

 file_858.png

file_859.wmf

 Извеждане	Извеждане на екран на контур по номера му.  

 file_860.png

file_861.wmf

 Контур 	Извеждане на екран на контур чрез посочване на вътрешна точка от него.

 file_862.png

file_863.wmf

 Движение	Преместване номер на контур чрез посочване на номера.

 file_864.png

file_865.wmf

 Движение	Преместване номер на контур чрез посочване на вътрешна точка от контура.
        контур

 file_866.png

file_867.wmf

 Изтриване	Изтриване на контур.

 file_868.png

file_869.wmf

 Регенерация 	Регенерация (прегенериране) на контур.

 file_870.png

file_871.wmf

 Авто 	Автоматично затваряне на контур.

 file_872.png

file_873.wmf

 Добавяне 	Добавяне страна на контур.

 file_874.png

file_875.wmf

 Премахване	Анулиране добавена страна на контур.

 file_876.png

file_877.wmf

 Генерация	Генерация (затваряне) на контур.

 file_878.png

file_879.wmf

 Начало	Анулиране на всички добавени страни в контур.

 file_880.png

file_881.wmf

 Следващ	Задаване следващ номер на контур (без сграда и СО) за генериране.
        контур

 file_882.png

file_883.wmf

 Следваща	Задаване следващ номер на сграда за генериране.
        сграда

 file_884.png

file_885.wmf

 Копиране	Копиране линиите от контура на сградата в текущия етаж като граници на  
        сграда	самостоятелни обекти. Бутона е активен само когато е активно ниво етажи (СО) т.е. когато не е натиснат бутона file_886.png

file_887.wmf

 от палетата с допълнителни инструменти.

 file_888.png

file_889.wmf

 Следващ	Задаване следващ номер на самостоятелен обект (СО) за генериране. 
        СО	 Системата автоматично включва функция Добавяне (file_890.png

file_891.wmf

). Бутона е активен само когато е активно ниво етажи (СО) т.е. когато не е натиснат бутона file_892.png

file_893.wmf

 от палетата с допълнителни инструменти.

 file_894.png

file_895.wmf

 Следващ	Задаване следващ номер на самостоятелен обект (СО) за автоматично  
        СО авто	генериране. Системата предлага да се посочи точка в контура на СО и го затваря (генерира) автоматично. Бутона е активен само когато е активно ниво етажи (СО) т.е. когато не е натиснат бутона file_896.png

file_897.wmf

 от палетата с допълнителни инструменти.

 file_898.png

file_899.wmf

 Копиране етаж	Копиране на линиите на генерираните като контури СО от текущия етаж   
        сграда	в следващ(и) етажи. При натискане на бутона се отваря кратка форма с две полета (Начален етаж и Краен етаж), в които се задава от кой до кой етаж да се копират линиите от текущия етаж. Бутона е активен само когато е активно ниво етажи (СО) т.е. когато не е натиснат бутона file_900.png

file_901.wmf

 от палетата с допълнителни инструменти.

 file_902.png

file_903.wmf

 Административен	Поставяне номера от адреса на имота (сградата) като текст в графиката 
       адрес	(успоредно на посочената граница).

 file_904.png
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 Изтриване админ.	Изтриване на административен адрес от границата на имота (сградата).
       адрес

 file_906.png

file_907.wmf

 Вътрешен контур	Задаване външен (обхващащ) контур за контури от тип "остров". Функцията може да се изпълни и с бутона Външен от формата на Данни-->Имоти (за имоти), Данни-->Райони/Масиви (за райони/масиви) и Данни-->Подотдели (за подотдели), както и от страницата Контур от формата Данни-->Парцели.


	Бутоните Премахване, Начало и Генерация се активират само при генериране на нов контур и то след посочване на първата му линия.

Нов контур

	Системата отваря кратка форма за задаване номер на контур и слой в който ще се генерира. По подразбиране се предлага следващия номер на контур от съответния слой. Потвърждаването става с натискане на бутона ОК, а отказът - с Escape. След потвърждаване на избора системата автоматично избира функция Добавяне.

Нова шахта

	Системата отваря кратка форма за задаване номер на шахта и слой от подземните проводи в който ще се генерира. По подразбиране се предлага следващия номер на шахта от съответния слой. Потвърждаването става с натискане на бутона ОК, а отказът - с Escape. След потвърждаване на избора системата автоматично предлага да се позиционира условния знак на шахтата и след позиционирането му се отваря формата за задаване данни за шахти.

Извеждане контур

	След избор на функцията се отваря прозорец за избиране на контур от модела от списък от избрания слой (Кадастър, Регулация, Стар кадастър или Подотдели). Изборът може да се осъществи като с мишката се избира от списъка в десния панел или чрез избиране последователно на номер на масив/кадастрален район (квартал, отдел), номер на имот (парцел, придаваемо място, подотдел), номер на сграда от полетата с падащи списъци в левия панел. Потвърждаване на избора става с натискане на бутона ОК, отказ - с Cancel (Изход). В горния десен ъгъл на прозореца се визуализират бутоните за землище - създаване на ново, редакция и изтриване.С бутона Hide tree/Show tree се скрива "дървото" с контурите като при скрито "дърво" формата се извежда по-бързо. След избор на контур програмата измества прозореца на графиката, така че да се визуализира избрания контур, той се оцветява в друг цвят и се отваря формата с данни за имота, сградата, парцела, имота от СК, подотдела или придаваемото място.

Извеждане контур от подземен провод

	След избор на функцията се отваря прозорец за избиране на контур от модела от списък от избрания слой за подземни проводи (Водопровод, Канализация, Топлопровод, Газопровод, Слаботокова или Силнотокова). Изборът на слоя се избира от падащото меню Вид на подземния провод,  а изборът на контур може да се осъществи или от падащото меню Подземен провод номер, или с мишката се избира от списъка в десния панел. Потвърждаване на избора става с натискане на бутона ОК, отказ - с Изход. В горния десен ъгъл на прозореца се визуализират бутоните за землище - създаване на ново, редакция и изтриване. След избор на контур програмата измества прозореца на графиката, така че да се визуализира избрания контур, той се оцветява в друг цвят и се отваря формата с данни за съответния подземен провод.

Указване контур

	След указване програмата измества прозореца на графиката, така че да се визуализира избрания имот, той се оцветява в друг цвят и се отваря формата с данни за контура (имот, сграда, парцел, подотдел, придаваемо място, стар кадастър или подземен кадастър).

Контур (избор с посочване на вътрешна точка)

	След кликване вътре в контура програмата измества прозореца на графиката, така че да се визуализира избрания контур, той се оцветява в друг цвят и се отваря формата с данни за имота, парцела, подотдела, придаваемото място имота от стар кадастър. Системата избира контур от слоя по подразбиране зададен в палетата Контури.

Регенерация на контур с указване

	При избор на функцията системата предлага да се укаже номер на контур и след запитващо съобщение и утвърдителен отговор го изтрива. След това системата преминава в режим на генерация на контур със стария номер.

Регенерация на контур с посочване на вътрешна точка

	При избор на функцията системата предлага да се укаже вътрешна точка от контура и след запитващо съобщение и утвърдителен отговор го изтрива. След това системата преминава в режим на генерация на контур със стария номер.

Авто (автоматична генерация на контур)

	След избор на функцията системата предлага да се посочи вътрешна точка от контура, който ще се генерира (затваря). Ако контура е правилен и може да се генерира автоматично след затварянето му линиите образуващи контура се оцветяват в друг цвят, а системата предлага да се позиционира номера му след което се отваря формата с данни за генерирания контур (имот, парцел, подотдел, придаваемо място, стар кадастър или подземен кадастър). Ако функцията е избрана преди да се зададе номер и слой за контура системата автоматично отваря формата за Нов контур.

Добавяне (ръчно генериране на контур)

	Добавяне на страна на контур при ръчно генериране на контури. Функцията се използва при генерация на сложни контури, които не могат да се затворят автоматично с функцията Авто. Системата предлага на потребителя да посочи последователно страните, от които ще се състои контура като добавените страни се оцветяват в друг цвят. Системата не допуска посочването на непоследователни страни за което издава предупреждаващо съобщение. Когато добавените страни образуват затворен контур системата го генерира и предлага да се позиционира номера му след което се отваря формата с данни за генерирания контур (имот, парцел, подотдел, придаваемо място, стар кадастър).

	При генериране на контури от слоевете на подземен кадастър (Водопровод, Канализация, Топлопровод, Газопровод, Слаботокова или Силнотокова) програмата предлага затваряне на контура и позициониране на номера още след първата посочена линия.  Ако контура се състои от повече от една линия за да ги включим в него след всяка посочена линия трябва да се натиска ESC и да се посочва следваща линия докато се посочат всички линии участващи в контура и едва след последната да се позиционира номера му. Линиите участващи в контура трябва да са свързани и се посочват последователно.

Вътрешен контур

	При избор на функцията трябва да се посочи контур от тип "остров" след което системата отваря форма за задаване номерата на обхващащите "острова" контури. Задаването става като се отвори нов запис с командата Нов от падащо меню на десния клавиш на мишката или с натискане на клавиша Ins от клавиатурата. Изтриване на въведен запис става с командата Изтриване от гореспоменатото падащо меню или с клавиша Del от клавиатурата. Редактиране на запис става като той се избере с мишката и после от клавиатура се въведе нужното. Потвърждаване на промените става с бутона ОК, а отказ - с Escape.

Мерене

	Активиране на палетата за измерване на разстояния и ъгли между различни точки и линии в цифровия модел. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида file_908.png

file_909.wmf

 и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто. Съдържа следните възможности:

 file_910.png

file_911.wmf

 Разстояние 	Измерване на разстояния между точки от модела. С курсора на мишката се указват  
       до точка 	последователно точки от модела и на най-долния ред в програмата се визуализират разстоянието между последните две точки, както и сумата от измерените разстояния от първата указана точка.

 file_912.png
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 Разстояние 	Измерване на разстояния между линии от модела. С курсора на мишката се указват   
       до линия 	последователно две линии от модела и на най-долния ред в програмата се визуализират разстоянието между тях.

 file_914.png

file_915.wmf

 Дължина на 	При посочване с курсора на мишката на линия от модела се отваря формата за  
       линия	 Редакция на линия, където се визуализира дължината й в метри.

 file_916.png
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 Дължина на 	При посочване с курсора на мишката на линия от модела надписва посочената    
        отсечка	отсечка от линията с дължината й в метри.

 file_918.png

file_919.wmf

 Координати	При посочване с курсора на мишката на точка от модела на екрана се визуализира информация за локалните координати Север/Изток на посочената точка.

 file_920.png
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 Периметър	Измерване периметър на затворен контур. При посочване на вътрешна точка от даден контур на екрана се визуализира информация за вида и номера на контура, както и за площта и периметъра му.

 file_922.png

file_923.wmf

 Ъгъл	Измерване на ъгъл по 3 върха. С посочването на първите две точки се фиксира едното рамо на ъгъла и при всяко следващо посочване на точка на най-долния ред се появява измерения ъгъл в гради и градуси.

 file_924.png

file_925.wmf

 Ъгъл м/у	При последователно посочване на две прави върху кратка форма на екрана се  
        две прави	визуализира ъгъла между тях в  гради и градуси.	
	
 file_926.png
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 Посочен ъгъл	При посочване на линия от модела върху кратка форма на екрана се визуализира ъгъла между нея и посоката север в гради и градуси.

Растери

 	Активиране на палетата за меню Растери. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида
 file_928.png

file_929.wmf

 и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто.

Координати

	В палетата има текстово поле за въвеждане на координати от клавиатурата. Координатите са локални, математически и разделени с интервал. Въвеждат се с клавиш Enter. В зависимост от въвеждания графичен елемент той се разполага на въведените координати.
	Когато е включен модулът за трансформации между различни координатни системи в дясно от текстовото поле се визуализират географските координати на обектите. При натискане на десния клавиш на мишката върху тях се появява падащо меню от което може да се сменя формата им: градуси, градуси и минути или градуси, минути и секунди.

Проектиране

	Палетата за проектиране има вида file_930.png

file_931.wmf

 и съдържа функции за проектиране на нови имоти чрез разделяне на съществуващи такива по определени критерии. Реализирани са следните функции:
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 Избор на контур 	Избор на контур за проектиране от списък (по номер).
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 Избор на контур	Избор на контур за проектиране чрез указване на номера му.
        указване

 file_936.png
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 Успоредна 	Задаване посока за проектиране като успоредна на линия от модела. 
 
 file_938.png
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 Перпрндикулярна 	Задаване посока за проектиране като перпендикулярна на линия от модела.
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 Ръчно движение 	Ръчно преглеждане и проектиране.
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 Въртене на 90° 	Въртене на посоката за проектиране на 90°.
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 Площ 	Проектиране на нов имот чрез задаване на площта му.
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 Равни части 	Разделяне на избрания имот на равни части.
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 Равни площи 	Разделяне на избрания имот на равни по площ части. Последната част е с площта на остатъка.
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 Точка за 	Задаване на център на въртене.
        въртене

 file_952.png
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 Въртене  	Ръчно проектиране чрез въртене около дадена точка (център) на въртене.

 file_954.png
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 Нов проектен	Генерация на нов контур с вид проектен. Новия контур приема данните на контура  
       контур 	от който е произлязъл.

Избор на контур за проектиране

	След избор на функцията се отваря прозорец за избиране на контур от модела от списък от избрания слой (Кадастър, Регулация, Стар кадастър или Подотдели) в палета Контури. Изборът може да се осъществи като с мишката се избира от списъка в десния панел или чрез избиране последователно на номер на масив/кадастрален район (квартал, отдел), номер на имот (парцел, придаваемо място, подотдел), номер на сграда от полетата с падащи списъци в левия панел. Потвърждаване на избора става с натискане на бутона ОК, отказ - с Cancel (Изход). В горния десен ъгъл на прозореца се визуализират бутоните за землище - създаване на ново, редакция и изтриване.След избор на контур програмата измества прозореца на графиката, така че да се визуализира избрания контур и той се оцветява в друг цвят.

Успоредна за проектиране

	При избор на функцията системата предлага да се посочи линия от модела и приема наклон за проектиране успореден на нея и на статус-реда се визуализира ъгъла на наклона в градуси.

Перпендикулярна за проектиране

	При избор на функцията системата предлага да се посочи линия от модела и приема наклон за проектиране перпендикулярен на нея и на статус-реда се визуализира ъгъла на наклона в градуси.

Ръчно движение на линия за проектиране

	При избор на функцията курсорът на мишката става тип "линия" с наклон определен с другите функции от менюто. По подразбиране наклонът е 0°. При движение на курсора, когато линията пресича избрания контур на статус-реда се показва каква площ от контура се "отсича" от нея. Ако се натисне левия клавиш на мишката програмата генерира нова линия от тип 231 на мястото, където е позициониран курсорът "линия". По този начин могат да се проектират ръчно нови площи от контура, но този метод е неточен. По-често функцията се използва само за ориентация на наклона и посоката на проектиране.

Въртене на 90° на линия за проектиране

	При избор на функцията програмата променя наклона на линията за проектиране като прибавя към него 90° и на статус-реда се визуализира ъгъла на наклона в градуси. Функцията може да се изпълнява многократно като двукратното й изпълнение (завъртане на 180°) възстановява първоначалния наклон и променя посоката на проектиране.

Проектиране нов контур по площ

	При избор на функцията се отваря кратка форма, в която от клавиатура в полето Площ се задава площта на новия имот в кв.м. С бутона Генерация системата генерира нова линия от тип 231, която "отсича" зададената площ от избрания за проектиране контур в посока и с наклон определени със съответните функции в менюто. Функцията може да се ползва многократно със същата или друга площ до изчерпване площта на избрания контур. С натискане на бутона Край се приключва операцията и се затваря формата.

Проектиране нов контур чрез разделяне на равни части

	При избор на функцията се отваря кратка форма, в която от клавиатура в полето Части се задава броя на частите на които да се раздели избрания за проектиране контур. С бутона Генерация системата го разделя на зададения брой равни части (площта на всяка част ще бъде равна на площта на избрания контур разделена на зададения брой части) и генерира нови линии от тип 231 в посока и с наклон определени със съответните функции в менюто след което автоматично затваря формата. С натискане на бутона Край се отказва изпълнението на функцията и се затваря формата.

Проектиране нов контур чрез разделяне на равни площи

	При избор на функцията се отваря кратка форма, в която от клавиатура в полето Площ се задава площта на новите имоти в кв.м. С бутона Генерация системата разделя избрания за проектиране контур на равноплощни части (броя на частите се определя от площта на избрания контур и зададената площ). Всички части (без последната) ще имат зададената площ, а последният елемент ще е с остатъчна площ до тази на избрания контур. В точките на разделяне системата генерира нови линии от тип 231 в посока и с наклон определени със съответните функции в менюто. С натискане на бутона Край се отказва изпълнението на операцията и се затваря формата.

Задаване точка за въртене за проектиране

	При избор на функцията системата предлага да се посочи точка (център) за проектиране чрез въртене около нея. След посочването й с командата Въртене  (бутона file_956.png

file_957.wmf

) от палета Проектиране може да се отделят части от имот.

Проектиране нов контур чрез въртене

	При избор на функцията курсорът на мишката става тип "линия", която при движение на мишката се върти около точка (център) и чрез нея се отделя част от имот за обособяване на нов. Центърът на въртене се фиксира с бутона file_958.png

file_959.wmf

 от палета Проектиране. При натискане на левия бутон на мишката се фиксира проектна линия (тип 231) чрез която се дели имотът.

Избор на активно землище

	Палетата за избор на активно землище има вида file_960.png

file_961.wmf

 и съдържа възможности за промяна на активното землище за работа в графичния файл, както и функции за дефиниране на ново землище, редакция (смяна) на землище и изтриване на землище.

 file_962.png
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	Падащо меню за избор на активно землище от наличните в графичния файл.
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 Ново 	Дефиниране на ново землище.

 file_966.png
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 Редакция 	Редакция (смяна) на землище.

 file_968.png
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 Изтриване 	Изтриване на землище.

Отсечки

	Палетата за работа с отсечки има вида file_970.png
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  и предлага следните възможности:

 file_972.png
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 Двойна на отсечка	Чертане двойна отсечка на указана такава през зададена точка.
        през точка
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 Двойна на отсечка	Чертане двойна отсечка на указана такава.
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 Дължина на отсечка	Измерване дължина на отсечка.
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 Изтриване на 	Изтриване на отсечка.
        отсечка
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 Удължаване на	Удължаване на отсечка.
        отсечка
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 Възлова на отсечки	Създаване възлова точка между две пресичащи се отсечки.

Служебни корекции 

Тест и корекция

	При избор на тази функция системата стартира индексиране на данните, проверка на файловете от базата данни и автоматично коригира формални грешки.

	ВНИМАНИЕ!!! Функцията работи САМО върху данните на текущото землище (ако в графичния файл има повече от едно землище)!

Изтриване на данни

Изтриване на имоти с нулева площ

	С тази функция се изтриват всички имоти от базата данни, които имат графична площ 0 и техните връзки в останалите таблици - сгради, самостоятелни обекти, отношения на собственост, история и т.н. Изтриването се извъшва след запитващо съобщение.

Изтриване на лица без участие в базата

	След избор на функцията системата проверява всички субекти (лица) в базата данни и изтрива тези, които  не участват с никакви отношения на собственост и/или други права в нея. След завършване на работата системата докладва за броя изтрити записи.

Изтриване кадастър без сам.обекти

	При избор на функцията системата изтрива обектите от слой Кадастър (райони, имоти, сгради), но оставя самостоятелните обекти (слой Схеми).  Изтриването става след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

Изтриване схеми на етажи

	При избор на функцията системата изтрива самостоятелните обекти (слой Схеми), но оставя слой Кадастър (райони, имоти, сгради). Изтриването става след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

Изтриване на собственици без документи

	След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор системата автоматично изтрива връзките имот-собственик, в които няма документ за собственост. Изтриват се връзките с вид собственост от 5 до 10 и код за вид документ 0 или 9 по номенклатурите на системата.

Изтриване на улици, които не участват

	След избор на функцията системата, след запитващо съобщение, проверява всички кодове на улици в базата данни и изтрива от номенклатурата тези, които не участват в нея. След завършване на работата системата докладва за броя изтрити записи.

Изтриване на дублирани записи

	При изпълнение на функцията се изтриват всички дублирани записи от таблиците в базата данни, в които не трябва да има такива.

Изтриване на неактивните нива

	При изпълнение на функцията се изтриват всички графичните елементи от всички нива, които в момента не са активни т.е не са отметнати в панел Видимости-->Нива от меню Параметри. Изтриването се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

Изтриване на дублирани контури в графиката

	При изпълнение на функцията се изтриват всички дублирани (с еднакви номера) контури в графиката от всички слоеве.  Изтриването се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

Копиране на данни

Копиране на адреса на имота в адреса на собствениците

	След запитващо съобщение системата копира адреса на имота в адреса на собствениците, за които не е попълнен.

Копиране на адреса на имота в адреса на сградата

	След запитващо съобщение системата копира адреса на имота в адреса на сградата.

Копиране на собствениците на имоти в сгради

	След запитващо съобщение и утвърдителен отговор системата копира собствениците на имотите и като собственици на прилежащите им сгради. Функцията работи само за сгради в които няма самостоятелни обекти.

Копиране на ограничения

	При избор на функцията се извършва копиране на данни за ограничения към имотите от основния файл с данни за имоти (zzzzzKE.DBF) в новия файл за ограничения (zzzzzOG.DBF), където zzzzz е ЕКАТТЕ (ЕКНМ) на землище. Функцията се използва при работа със стари бази данни, когато файлът zzzzzOG.DBF не е съществувал.

Преномериране

Преномериране на район

	След избор на функцията се отваря кратка форма за задаване на Стар номер и Нов номер на района като попълването на двете полета е задължително. В противен случай при натискане на ОК системата издава предупреждаващо съобщение и преномериране не се извършва. Ако е маркирано полето Преномериране и в графика ще се преномерират и графически затворените контури. В противен случай ще се преномерира само базата данни. Потвърждаването на операцията става с натискане на бутона ОК. Следва запитващо съобщение и при утвърдителен отговор системата пита дали освен номера на района да преномерира и обектите към него - имоти, сгради и самостоятелни обекти. При нов утвърдителен отговор се сменя стария номер на района и обектите в него с новия номер, в противен случай се сменя само номера на района. Операцията може да се откаже във всеки момент с натискане на бутона Изход или като се затвори формата.

Преномериране на имоти

	След избор на функцията се отваря кратка форма за задаване на диапазон от номера на имоти, които да бъдат преномерирани. Диапазонът се задава в полетата От номер и до номер. Форматът на данните за номер е РРРР.ИИИИ, където РРРР е номер на кадастрален район (масив), а ИИИИ - номер на имот в него. В полето Номер на район се задава към кой район да се преномерират зададените имоти. Ако е маркирано полето Преномериране в графика ще се преномерират и графически затворените контури. В противен случай ще се преномерира само базата данни. С маркирането на един от радиобутоните Със запазване на номера или Без запазване на номера се указва на системата дали при преномерирането да се запазят старите номера на имотите (ако е възможно) и в новия район. Потвърждаването на операцията става с натискане на бутона ОК. Попълването на полетата От номер, до номер и Номер на район е задължително. В противен случай при натискане на ОК системата издава предупреждаващо съобщение и преномериране не се извършва. Операцията може да се откаже във всеки момент с натискане на бутона Отказ или като се затвори формата.

Преномериране на квартал

	След избор на функцията се отваря кратка форма за задаване на стария и новия номер на квартала. Потвърждаването на операцията става с натискане на бутона ОК. Попълването на полетата Нов квартал и Стар квартал е задължително. В противен случай при натискане на ОК системата издава предупреждаващо съобщение и преномериране не се извършва. След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор системата сменя стария номер на квартала с новия. Операцията може да се откаже във всеки момент с натискане на бутона Отказ или като се затвори формата.

Подреждане на сам.обекти

	При избор на функцията системата отваря формата за избор на имот и сграда със самостоятелни обекти (СО). След избора се извършва преномериране на генерираните СО по входове и етажи на сградата. За правилното преномериране е необходимо предварително да бъдат зададени входовете и етажите на СО.

Преномериране от списък

	Функцията извършва преномериране на имоти и съдържащите се в тях сгради и самостоятелни обекти по предварително зададен списък за преномерация. При избора й системата отваря формата за избор на текстови файл (*.TXT) съдържащ списъка. Форматът на файла е следния:

	Коментарен ред (не е задължителен)
	Стар номер на имот (РРРР.ИИИИ) празен интервал Нов номер на имот (РРРР.ИИИИ)

	където РРРР е номер на кадастрален район (масив), а ИИИИ - номер на имот в него.

	Преномерирането се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

Заместване и прекодиране на номенклатури

Прекодиране на номенклатури

	При избор на функцията се отваря форма, в която потребителят избира номенклатура, чийто кодове иска да промени чрез отместване с определено число. След избора на номенклатура се задава положително или отрицателно число, с което да се отместят (променят) всички кодове на номенклатурата. Системата следи да не се получи отрицателен код, както и да не се надхвърли максималната възможна стойност за което издава съответни предупреждаващи съобщения. След приключване на операцията кодовете в избраната номенклатура, както и във всички останали таблици от базата, в които се срещат са преместени със зададеното число (отместване).

Заместване на улици

	При избор на функцията се отваря кратка форма за замяна на един или няколко номера (кода) на улица от номенклатурата с друг номер (код) от същата номенклатура. При смяна на един стар номер с нов се попълват полетата Стар номер и Нов номер като за нов номер не може да се задава код, който го няма в номенклатурата. Попълването на двете полета е задължително като в противен случай системата издава предупреждаващо съобщение. Попълването става като се запише кода с цифри в съответното поле, от падащото меню или като се извика цялата номенклатура с бутона file_984.png

file_985.wmf

. При необходимост от смяна на няколко стари номера с един нов старите се попълват в полето Списък като се разделят със запетаи. а новия номер се задава в полето Нов номер. След попълване на необходимите данни замяната се потвърждава с натискане на бутона ОК (отказ - с бутона Изход). Системата иска потвърждение на замяната и при утвърдителен отговор заменя старата стойност с новата както в номенклатурата, така и навсякъде в базата данни, където се среща тази информация. След извършване на замяната системата иска потвърждение дали да изтрие стария номер (код) от номенклатурата или не. Ако трябва да се смени номер (код) на улица с такъв, който не съществува в номенклатурата ползвайте функция Смяна номер, която се извиква на десен клавиш при отваряне на номенклатурата за улици.

Заместване на собственици

	При избор на функцията се отваря кратка форма за замяна на един номер (ЕГН/БУЛСТАТ) на лице от номенклатурата с друг номер (ЕГН/БУЛСТАТ) от същата номенклатура. Попълването и на двете полета е задължително като в противен случай системата издава предупреждаващо съобщение. След попълване на необходимите данни замяната се потвърждава с натискане на бутона ОК (отказ - с бутона Изход). Системата иска потвърждение на замяната и при утвърдителен отговор заменя старата стойност с новата както в номенклатурата, така и навсякъде в базата данни, където се среща тази информация. След извършване на замяната системата иска потвърждение дали да изтрие стария номер (ЕГН/БУЛСТАТ) от номенклатурата или не.

Заместване на местности

	При избор на функцията се отваря кратка форма за замяна на един или няколко номера (кода) на улица от номенклатурата с друг номер (код) от същата номенклатура. При смяна на един стар номер с нов се попълват полетата Стар номер и Нов номер като за нов номер не може да се задава код, който го няма в номенклатурата. Попълването на двете полета е задължително като в противен случай системата издава предупреждаващо съобщение. Попълването става като се запише кода с цифри в съответното поле, от падащото меню или като се извика цялата номенклатура с бутона file_986.png
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. При необходимост от смяна на няколко стари номера с един нов старите се попълват в полето Списък като се разделят със запетаи. а новия номер се задава в полето Нов номер. След попълване на необходимите данни замяната се потвърждава с натискане на бутона ОК (отказ - с бутона Изход). Системата иска потвърждение на замяната и при утвърдителен отговор заменя старата стойност с новата както в номенклатурата, така и навсякъде в базата данни, където се среща тази информация. След извършване на замяната системата иска потвърждение дали да изтрие стария номер (код) от номенклатурата или не.

Заместване на издатели

	При избор на функцията се отваря кратка форма за замяна на един или няколко номера (кода) на улица от номенклатурата с друг номер (код) от същата номенклатура. При смяна на един стар номер с нов се попълват полетата Стар номер и Нов номер като за нов номер не може да се задава код, който го няма в номенклатурата. Попълването на двете полета е задължително като в противен случай системата издава предупреждаващо съобщение. Попълването става като се запише кода с цифри в съответното поле, от падащото меню или като се извика цялата номенклатура с бутона file_988.png
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. При необходимост от смяна на няколко стари номера с един нов старите се попълват в полето Списък като се разделят със запетаи. а новия номер се задава в полето Нов номер. След попълване на необходимите данни замяната се потвърждава с натискане на бутона ОК (отказ - с бутона Изход). Системата иска потвърждение на замяната и при утвърдителен отговор заменя старата стойност с новата както в номенклатурата, така и навсякъде в базата данни, където се среща тази информация. След извършване на замяната системата иска потвърждение дали да изтрие стария номер (код) от номенклатурата или не.

Заместване на заповеди

	При избор на функцията се отваря кратка форма за замяна на един или няколко номера (кода) на улица от номенклатурата с друг номер (код) от същата номенклатура. При смяна на един стар номер с нов се попълват полетата Стар номер и Нов номер като за нов номер не може да се задава код, който го няма в номенклатурата. Попълването на двете полета е задължително като в противен случай системата издава предупреждаващо съобщение. Попълването става като се запише кода с цифри в съответното поле, от падащото меню или като се извика цялата номенклатура с бутона file_990.png
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. При необходимост от смяна на няколко стари номера с един нов старите се попълват в полето Списък като се разделят със запетаи. а новия номер се задава в полето Нов номер. След попълване на необходимите данни замяната се потвърждава с натискане на бутона ОК (отказ - с бутона Изход). Системата иска потвърждение на замяната и при утвърдителен отговор заменя старата стойност с новата както в номенклатурата, така и навсякъде в базата данни, където се среща тази информация. След извършване на замяната системата иска потвърждение дали да изтрие стария номер (код) от номенклатурата или не.

Групови редакции и корекции

Групова редакция на параметри на имот

	При избор на функцията се отваря форма за задаване на диапазона от имоти и стойностите на параметрите, които трябва да се запишат към тях като поне едно от полетата за параметри трябва да се попълни. 

 ВНИМАНИЕ!!! Функцията работи САМО върху данните на текущото землище (ако в графичния файл има повече от едно землище)!

	Формата съдържа следните възможности:

 За всички имоти в	При маркиране на полето се избират всички имоти от текущото землище, а долните  
 текущото землище	полета стават недостъпни.

 От имот	Задава се начален номер от диапазона с имоти (във формат РРРР.ИИИИ).
 до имот	Задава се краен номер от диапазона с имоти (във формат РРРР.ИИИИ).

 От масив	Задава се начален номер на масив от диапазона с имоти.
 до масив	Задава се краен номер на масив от диапазона с имоти.

 Параметри	В текстовите полета от клавиатура или от падащото меню се избират стойности за: начин на придобиване, закон за възстановяване, план на имота, местност, НТП, нов НТП, вид територия, трайно предназначение, улица, флагове дали имота е в регулация или избран, мащаб (до който да се вижда) и тип на данните (нормални, проектни или исторически), които да бъдат записани в данните за него. Ако някои от параметрите не трябва да се променят не се избира нищо в полетата, а ако искаме данните в имота за тях да се нулират в текстовите полета записваме 0 и не избираме нищо от падащите менюта. С бутона file_992.png
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 се отваря съответната номенклатура.

 ОК	Потвърждение на операцията.
 Изход	Отказ от извършване на операцията.

Групова редакция на параметри на парцел

	При избор на функцията се отваря форма за задаване на диапазона от парцели и стойностите на параметрите, които трябва да се запишат към тях като поне едно от полетата за параметри трябва да се попълни. 

 ВНИМАНИЕ!!! Функцията работи САМО върху данните на текущото землище (ако в графичния файл има повече от едно землище)!

	Формата съдържа следните възможности:

 За всички парцели в	При маркиране на полето се избират всички парцели от текущото землище,   
 текущото землище	а долните полета стават недостъпни.

 От парцел	Задава се начален номер от диапазона с парцели (във формат ККПП).
 до парцел	Задава се краен номер от диапазона с парцели (във формат ККПП).

 От квартал	Задава се начален номер на квартал от диапазона с парцели.
 до квартал	Задава се краен номер на квартал от диапазона с парцели.

 Параметри	В текстовите полета от клавиатура или от падащото меню се избират стойности за: територия по отреждане, начин на застрояване, характер на застрояването, план/заповед и вид собственост. Ако някои от параметрите не трябва да се променят не се избира нищо в полетата, а ако искаме данните в имота за тях да се нулират в текстовите полета записваме 0 и не избираме нищо от падащите менюта. С бутона file_994.png
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 се отваря съответната номенклатура.

 ОК	Потвърждение на операцията.
 Изход	Отказ от извършване на операцията.

Групова редакция на параметри на сграда

	При избор на функцията се отваря форма за задаване на диапазона от сгради и стойностите на параметрите, които трябва да се запишат към тях като поне едно от полетата за параметри трябва да се попълни. 

 ВНИМАНИЕ!!! Функцията работи САМО върху данните на текущото землище (ако в графичния файл има повече от едно землище)!

	Формата съдържа следните възможности:

 За всички сгради в	При маркиране на полето се избират всички сгради от текущото землище,  
 текущото землище	а долните полета стават недостъпни.

 От сграда	Задава се начален номер от диапазона със сгради (във формат РРРР.ИИИИ.ССС).
 до сграда	Задава се краен номер от диапазона със сгради (във формат РРРР.ИИИИ.ССС).

 Параметри	В текстовите полета от клавиатура или от падащото меню се избират стойности за: вид собственост, конструкция, функционално предназначение, ново функционално предназначение, тип на ниското ниво, избран и тип на данните (нормални, проектни или исторически), които да бъдат записани в данните за нея. Ако някои от параметрите не трябва да се променят не се избира нищо в полетата, а ако искаме данните в сградата за тях да се нулират в текстовите полета записваме 0 и не избираме нищо от падащите менюта. С бутона file_996.png

file_997.wmf

 се отваря съответната номенклатура.

 ОК	Потвърждение на операцията.
 Изход	Отказ от извършване на операцията.

Добавяне на ограничения за Натура 2000

	При избор на функцията се отваря форма за задаване на ограничения в диапазона от имоти попадащи в защитените зони по Натура 2000. 

 ВНИМАНИЕ!!! Функцията работи САМО върху данните на текущото землище (ако в графичния файл има повече от едно землище)!

	Формата съдържа следните възможности:

 За всички имоти в	При маркиране на полето се избират всички имоти от текущото землище, а долните  
 текущото землище	полета стават недостъпни.

 От имот	Задава се начален номер от диапазона с имоти (във формат РРРР.ИИИИ).
 до имот	Задава се краен номер от диапазона с имоти (във формат РРРР.ИИИИ).

 От масив	Задава се начален номер на масив от диапазона с имоти.
 до масив	Задава се краен номер на масив от диапазона с имоти.

 Сечения с	Когато е маркирано ограничения се задават за имотите имащи сечения с контура на  
 НАТУРА 2000 	Натура 2000 определени с функцията Обекти-->Стар кадастър-->Сечения.

 Ограничение	В текстовото поле от клавиатура или от падащото меню се избират стойности за ограниченията (кодове 66 или 67). С бутона file_998.png
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 се отваря съответната номенклатура. Задаването на код за ограничение е задължително.

 ОК	Потвърждение на операцията. Ако не е зададен код за ограничение системата издава предупреждаващо съобщение и операцията не се извършва.
 Изход	Отказ от извършване на операцията.

Смяна на вид документ в урбанизираните територии

	При избор на функцията се отваря кратка форма за групова смяна на вида (кода) на документа за собственост на имоти намиращи се в урбанизирани територии (вид територия "Населени места" или трайно предназначение "Урбанизирана територия"), както и на сградите намиращи се в тях.

 ВНИМАНИЕ!!! Функцията работи САМО върху данните на текущото землище (ако в графичния файл има повече от едно землище)!
	
	Формата съдържа следните възможности:
 Стар номер на	Задава се кода на документа, който ще бъде сменен. С бутона file_1000.png
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 се отваря  
 документ	номенклатурата с документи за собственост.
 
 Нов номер на	Задава се новия код на документа, който ще замени стария.С бутона file_1002.png
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 се отваря   
 документ	номенклатурата с документи за собственост.

 ОК	Потвърждение на операцията.
 Изход	Отказ от извършване на операцията.

Коригиране данни за собственост на сграда

	Коригиране на данни в собственостите на сграда получени при четене на някои стари данни.

Коригиране на вид собственост

	След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор системата автоматично коригира вида собственост на имотите спрямо отношенията за собственост и вида на субекта.

Корекция на дублирани имена

	След запитващо съобщение системата отваря кратка форма, в която визуализира двойки собственици с дублирани (еднакви) имена и различни ЕГН (регистрационни номера). Потребителят трябва да маркира кой от двамата собственци (може и двамата) да остане в базата данни. Ако за оставане е маркиран само един от собствениците системата заменя единия собственик с другия във всички таблици на базата, където се срещат. Накрая следва запитващо съобщение дали да се изтрие излишния собственик.

Корекция на типа на линия на сградите

	След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор системата автоматично коригира типа на линиите на сградите като задава тип 3 - Сграда.

Определяне на основанието за ползване

	След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор системата автоматично задава основанието за ползване на имотите,  за които има договор за наем и аренда. Останалите трябва да се въведат ръчно от потребителя.

Въвеждане на основание за ползване от файл

	Функцията извършва задаване (определяне) на основание за ползване на имоти от файл. При избора й системата отваря формата за избор на текстови файл (*.TXT) съдържащ списъка. Форматът на файла е следния:

	Код 
	номер на имот (МММИИИ)
	номер на имот (МММИИИ)
	....

	където:

	Код е код за основание на ползване със следното значение: 1 - Собственост, 2 - Аренда,  3 - Наем, 4 - Заповед по чл.37в, 	ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
	
	МММ е номер на кадастрален район (масив), а ИИИ - номер на имот в него.

	Изборът и маркирането на имотите се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

Импорт на данни от Excel

	В това подменю се приемат (добавят) данни за имоти, собственици и права на собственост от файл във формат Excel (*.XLS) към базата данни на заредения графичен файл. Изборът става от падащото меню Служебни корекции-->Импорт на данни от EXCEL-->Вариант 1 (или Вариант 2) или от падащо меню Файл-->Import-->Импорт на собственици от EXCEL. При избора му се визуализира форма за добавяне на данни от файл във формат *.XLS. Данните задължително трябва да се намират в Sheet1 на файла. Разликата между  Вариант 1, Вариант 2 и Вариант 3 е в колоните, които трябва да са със следното съдържание:

	Вариант 1

	- Номер на имот;
	- ЕГН на собственик; 
	- име на собственик; 
	- ид.част числител; 
	- ид.част знаменател;
	- код за вид документ;
	- номер на документ; 
	- дата на документ;
	- том; 
	- дело;
	- регистър. 

	Вариант 2

	- Нов номер (във формат РРРР.ИИИИ.ССС.ООО);
	- Стар номер;
	- Начин на трайно ползване (стар) или функционално предназначение (ако е сграда);
	- Вид собственост на имота;
	- ЕГН на собственик; 
	- име на собственик; 
	- код за вид документ;
	- номер на документ; 
	- том;
	- регистър; 
	- дело;
	- дата на документ;
	- площ по документ; 
	- ид.част числител; 
	- ид.част знаменател;
	- квартал;
	- парцел;
	- конструкция на сграда;
	- брой етажи;
	- код на улица (5 символа по номенклатурата на землището).

	Вариант 3

	- Нов номер (във формат РРРР.ИИИИ.ССС.ООО);
	- Стар номер;
	- Начин на трайно ползване (стар);
	- Вид собственост на имота;
	- ЕГН//БУЛСТАТ на собственик; 
	- име на собственик; 
	- Етаж (на човека);
	- Ап (на човека);
	- Улица номер (на човека);
	- Вход (на човека);
	- Улица (на човека);
	- ид.част числител; 
	- ид.част знаменател;
	- Конструкция;
	- брой етажи;
	- квартал;
	- парцел;
	- дата на регистрация;
	- площ по документ;
	- код за вид документ;
	- номер на документ; 
	- том;
	- регистър; 
	- дело;
	- дата на документ;
	- Издател; 
	- име на улица (на имота);
	- Номер;
	- Блок;
	- Вход;
	- Етаж;
	- Апартамент;
	- ЕКАТТЕ (на субекта);
	- Блок (на субекта);
	- Вид  на субекта;
	- Код за начин на придобиване.     

	Забележка: Полетата Нов номер на имот и ЕГН на собственик трябва предварително (още в Excel) да са форматирани като текст, а в полето дата на документ датата трябва да се попълни с всички цифри (напр. 01.01.2001). Последните 3 (4) полета във Вариант 3 не са задължителни - този вариант работи с 32, 35 или 36 колони на *.XLS файла.

	Реализирани са следните страници: Данни и Имена на полета. 

	Данни

	В тази страница се избира файла с данни, както и допълнителна информация за импортваните данни.

 XLS файл	С натискане на бутона file_1004.png
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 се отваря форма за избор на файл с данни.
	
 Номер на район	Задаване номер на район към който да се добавят имотите от файла с данни.

 Добави ...	Ако полето е маркирано номера на района се добавя към номера на имота (ползва се, ако във файла с данните не е въведен номера на района).

 ЕКНМ	Избира се землище към което да се добавят данните. Изборът е от землищата в заредения графичен файл.

 Ново НТП и	Ако е маркирано данните в поле НТП (функц. предназначение) се приемат по новите 
 функц.предн.	номенклатури, в противен случай - по старите.

	Имена на полета

	В тази страница се определя съответствието между полетата в *.XLS файла и тези от базата данни в MKADWIN. Определянето става след като вече е зареден *.XLS файла и при кликване с мишката в поле Име на колона в Excel се отваря падащо меню с имената на полетата в *.XLS файла и от него се определя съответствието с колона Име на поле в MKAD. Колоните в таблицата на MKADWIN са следните: Номер на имот, ЕГН, име, ид.част числител, ид.част знаменател, код за вид документ, номер на документ, дата на документ, том, дело, регистър.

 Добавяне	Добавяне на данните от *.XLS файла към базата данни. Бутонът не е достъпен, ако не е избран и зареден *.XLS файл.

 Изход	Изход от формата за добавяне на данни.

Подземни проводи

Средна дълбочина на кан. мрежа

	Няма информация за елемента.

Копиране параметрите на тръбите в шахтите

	Няма информация за елемента.

Коригиране видовете линии

	Няма информация за елемента.

Свързване на линии

	Няма информация за елемента.

Изчисляване кота дъно на шахти

	Няма информация за елемента.

Нулиране на всички графични площи

	След избор на функцията системата след запитващо съобщение и утвърдителен отговор нулира (изтрива) всички графични площи на обекти в базата данни - имоти, сгради и други.

Архивиране

	След запитващо съобщение и утвърдителен отговор системата отваря прозорец за избор на диск/директория и име на архивния файл, където ще бъдат архивирани данните за текущия графичен файл и базата данни за него. Системата предлага по подразбиране директорията с данните, а за име на архивния файл - NAME-DD-MM-GGGG.ZIP, където NAME е името на графичния файл, а DD-MM-GGGG - текущата дата. Архивът се създава във формат WinZip. В архива се включват текущия *.A файл, *.INI, както и всички файлове от вида ZZZZZ*.DBF и ZZZZZ*.MDX, където ZZZZZ са ЕКАТТЕ на землищата, които участват в графичния файл.

Помощ

Помощ

	Отваря форма с раздели за помощна информация за различните функции на системата. Ако искате да копирате текст от помощната информация в друга програма (напр. Winword, WordPad и др.) в момента на копиране на текста трябва програмата за кирилизация на клавиатурата да е на български език.

За програмата

	Отваря кратка форма на екрана с информация за програмата, телефони, електронен адрес на фирмата и данни за състоянието на оперативната памет. В полето номер= се визуализира номера на защитния модул ("тапата") на програмата.

Експорти на документи

към Excel

	Последователно се генерира файл в XLS формат, след което се зарежда в Excel. При натискане на бутона се визуализира формата за запазване на файл и потребителят трябва да зададе име на файл, както и може да смени диска и директорията в която да се запише.
	ВНИМАНИЕ! Ако след експорта получения Excel-ски файл не е на кирилица е необходимо в самия Excel да се промени фонта по подразбиране на такъв, който е кирилизиран (напр. TmsCyr и др.) и ОТНОВО да се генерира файла за избраната справка. Промяната на фонта по подразбиране в Excel се извършва по следния начин:
	
	1. За MS Office Excel версии до 2007:

	Tools-->Options-->General-->Standart font и от там избор от падащото меню;		

	2. За MS Office Excel 2007:

	Excel button-->Excel Options-->Popular-->Use this font и от там избор от падащото меню;

към WORD

	Последователно се генерира файл в RTF формат, след което се зарежда в WINWORD. При натискане на бутона се визуализира формата за запазване на файл и потребителят трябва да зададе име на файл, както и може да смени диска и директорията в която да се запише.

към WORD на номенклатури и други изходи

	Данните се форматират, след което се зареждат в WINWORD като нов файл. При необходимост потребителят може да запише данните от съответната номенклатура и/или друг списък в дисков файл по правилата за записване на файлове в WINWORD.

Как да ...?

Ползваме помощ

	Файлът с помощна информация се зарежда от падащото меню Помощ-->Помощ и от него се избира съответния раздел, който ни интересува. Конкретна помощ за някои команди и функции може да се получи и като се натисне клавиша F1 или бутона Помощ във формите, където е наличен.  Ако искате да копирате текст от помощната информация в друга програма (напр. Winword, WordPad и др.) в момента на копиране на текста трябва програмата за кирилизация на клавиатурата да е на български език (ако е FlexType - да бъде на кирилица).

Настроим кирилица

	Ако след инсталиране и стартиране на програмата има проблеми с текстовете на кирилица по менюта, подсказки, съобщения и други е необходимо да се проверят (и евентуално променят) следните настройки: 
	
	1. За операционна система Windows XP
	-  Start->Setings->Control Panel->Regional and Language Options->Regional Options и Regional and Language Options->Advanced - да бъдат в положение Bulgarian;
	- от Desktop при натискане на десен клавиш се избира Properties->Appearance->Advanced. След това от падащото меню Item последователно се избират и проверяват дали са с фонтове на кирилица следните възможности: Menu (текст на менютата), MessageBox (въпроси и съобщения), ToolTip (подсказка на бутони), Palette Title (заглавие на палети), Active Title Bar (заглавие на активна форма) и Inactive Title Bar (заглавие на неактивна форма). Фонтове с кирилица са например MS Sans Serif Cyrilic, Times New Roman Cyrilic, TmsCyr, Tahoma, ArialCyr, Verdana и други;

	2. За операционна система Windows 98
	- Start->Setings->Control Panel->Regional Setings - да бъде в положение Bulgarian;
	- от Desktop при натискане на десен клавиш се избира Properties->Appearance. След това от падащото меню Item последователно се избират и проверяват дали са с фонтове на кирилица описаните в т.1 възможности.

Настроим кирилица в Excel

	Ако след експорта в Excel получения файл не е на кирилица е необходимо в самия Excel да се промени фонта по подразбиране на такъв, който е кирилизиран (напр. TmsCyr и др.) и ОТНОВО да се генерира файла за избраната справка. 

	Промяната на фонта по подразбиране в Excel се извършва по следния начин:
	
	1. За MS Office Excel версии до 2007:

	Tools-->Options-->General-->Standart font и от там избор от падащото меню;		

	2. За MS Office Excel 2007:

	Excel button-->Excel Options-->Popular-->Use this font и от там избор от падащото меню.

Сменим ЕГН/БУЛСТАТ с нов

	Избира се подменю Собственици от падащо меню Данни. Намира се собственика чието ЕГН/БУЛСТАТ трябва да се смени и се позиционира върху него. Кликва се с десния клавиш на мишката в полето на собствениците и от падащото меню се избира функция Смяна на ЕГН/БУЛСТАТ. При избора й се отваря кратка форма за задаване на новия номер и след натискане на бутона ОК следва запитващо съобщение и при ново потвърждение системата сменя номера на собственика както в тази номенклатура, така и в цялата база данни, където се среща. Ако се зададе ЕГН/БУЛСТАТ, който вече съществува в базата данни системата издава съответно предупреждаващо съобщение и промяна не се извършва. При задаване на грешно ЕГН/БУЛСТАТ системата предупреждава за грешката, но при утвърдителен отговор смяната се извършва.

Сменим ЕГН/БУЛСТАТ със съществуващ

	Смяната на ЕГН/БУЛСТАТ на даден собственик с друг ЕГН/БУЛСТАТ на съществуващ вече в базата данни субект т.е. заместване на един съществуващ собственик с друг съществуващ собственик в базата данни се извършва като от меню Служебни корекции се избира Заместване на собственици.

Обединим две бази

	За обединяване на два графични файла (и базите към тях) е необходимо да се процедира по следния начин:

	1. Зареждат се последователно двата файла в програмата и се изпълнява функцията Тест и корекция, която може да се избере от падащо меню Данни или падащо меню Служебни корекции. 
	2. Единия графичен файл (едната база) се затваря и остава зареден само другия графичен файл (условно наречен "текущ"). 
	3. Избира се функция Добавяне от падащо меню Файл и от прозореца за избор се избира графичния файл, който ще се добавя (условно наричан "добавян").
	4. Ако в протокола за тест между двете бази се докладва за дублирани кодове от формата за обединяване се избира Корекции-->Автоматична корекция.
	5. При условие, че не са отстранени всички грешки се извършват ръчни корекции докато в протокола от тест не отпаднат всички проблеми.
	6. Проверява се внимателно приоритета на данните и от формата за обединяване на данни се маркира нужния радиобутон.
	7. От формата за обединяване на данни се натиска бутон Обединяване на данните и след утвърдителен отговор на запитващото съобщение двата графични файла и двете бази данни се обединяват.

	ВНИМАНИЕ!!! При наличие на грешки в протокола за тест между двете бази обединяване НЕ може да се извърши!

Приемем изменения на цифровия модел

	Когато се налага да се приемат изменения в даден цифров модел (кадастрален, регулационен план) в резултат на заснемане, ПУП или други промени получени на магнитен носител е желателно да се процедира по следния начин:

	1. Данните от магнитния носител (CD, дискета, флаш-памет) се копират на твъдия диск в отделна папка (директория) различна от тази в която се намират данните за основния цифров модел. 
	Данните трябва да се изискват в CAD или ZEM (при възможност и във формат на MKAD - *.A  и *.DBF файлове). Ако в данните няма семантични (текстови) данни или затворени контури, а само текстове, линии, знаци могат да се приемат данни и от файл във формат DXF от Autocad. 

	2. Приемат се с програмата данните копирани в директорията по т.1. и се преценява съдържанието им - дали съдържат всичко необходимо или пък има излишна информация.

	3. Зарежда се основния цифров модел и в зависимост от направения анализ в предходната точка се процедира по един от следните начини:
	
	а/ ако в данните приети в т.2 се съдържат само необходимите промени (без излишна информация) се използва функцията Добавяне от меню Файл. С нея към основния файл се добавят данните от папката (директорията) приети в т.2. Добавените данни се визуализират в друг цвят и може да се оцени дали те попадат на мястото, където трябва и да няма дублирани елементи. Ако всичко е наред основния цифров модел се запазва. В противен случай се отазва запазването и се правят корекции в получените данни след което процедурата по добавяне се повтаря.
	
	б/ ако в данните приети в т.2 се съдържат и допълнителни данни, които не са необходими преди добавяне се извършват корекции в приетите данни. Корекции в получените данни могат да се правят като се изтрият ненужни елементи от тях, които не е необходимо да се добавят. След извършване на необходимите корекции се изпълнява т.3а. Ако ненужните елементи са много може да се използва и друг подход: Избират се само нужните елементи, които да се добавят. Изборът се извършва като от меню Редакция с функциите Copy CAD или Copy graphics се маркират нужните елементи и след като се премине в основния файл с функцията Paste CAD/graphics се прехвърлят в него.

Отстраним формални грешки

	От падащо меню Данни или от падащо меню Служебни корекции се изпълнява функция Тест и корекции.

Премахнем дублирани записи

	От падащо меню Служебни корекции-->Изтриване на данни се изпълнява функция Изтриване на дублирани записи.

Зададем групово някои параметри на имот

	Могат да се задават едновременно (групово) на определен брой имоти следните параметри:
	- начин на придобиване;
	- закон за възстановяване;
	- план на имота;
	- местност;
	- вид територия;
	- трайно предназначение;
	- улица;
	- в регулация (да/не);
	- избран (да/не);
	- мащаб - задава се мащаб за видимост;
	- тип на данните - нормални, проектни или исторически.

	За целта е необходимо след зареждане цифровия модел на землището да се избере меню Служебни корекции-->Групови редакции и корекции и след това Групова редакция на параметри на имот.

Реализираме сделка

	Процедурата се използва, когато трябва да се отрази някаква сделка с цял имот (без промяна на геометрията му) и с цел запазване на история на собствеността. За целта се процедира по следния начин:

	1. От меню Данни се избира подменю Продажби и се избира имотът за който ще се извършва сделката.
 
	2. В полето Вид на операцията от падащото меню се определя вида на сделката - продажба, дарение, замяна и т.н.
 
	3. Натиска се бутона Нови собственици и се въвеждат новите собственици за имота, а заедно с тях и данните от документите им за собственост (ако последните са в наличност). 

	4. Натиска се бутона Собственици и при натискане на десния клавиш на мишката в полето на собствениците се изпращат в история тези от тях, които извършват сделката и повече няма да бъдат собственици на имота. 

	5. За окончателно регистриране на сделката се натиска бутона Регистрация и от там бутона Да.
	    Трябва да се има предвид, че регистрация ще се извърши само, ако са попълнени всички реквизити за собствеността на всички нови собственици. След регистрация всички стари собственици избрани да отидат в история стават бивши ("исторически"), а всички нови собственици стават действащи такива за имота.

Редактираме параметри на графични елементи

	За целта се избира меню Параметри и се активира бутона за графичните елементи, които трябва да се редактират (линии, текст, условни знаци или опорна мрежа). 
	За редактиране на отделен графичен елемент се позиционира върху него и се кликва двукратно с левия бутон на мишката при което се отваря формата за редакция на параметрите му или при кликване с десния бутон на мишката от падащото меню се избира функция Редакция.
	За редактиране на група графични елементи се позиционира в полето Изб. на първия елемент и се маркират необходимите елементи по един от следните два начина:
	- за последователна група от елементи - с комбинацията от левия бутон на мишката и клавиша Shift;
	- за непоследователна група от елементи (с прескачане) - с комбинацията от левия бутон на мишката и клавиша Ctrl.
	След маркиране на необходимите елементи се кликва двукратно в полето на маркираните елементи при което се отваря формата за редакция на параметрите им или при кликване с десния бутон на мишката от падащото меню се избира функция Редакция.
	Необходимо е да се има предвид, че редактирането на параметрите се отнася за съответния мащаб зададен в Параметри-->Общи, понеже данните за тях се пазят в отделни за всеки мащаб номенклатурни файлове на системата.

Генерираме самостоятелен обект

	За генериране на самостоятелен обект (СО) /апартамент/ в сграда е необходимо да се работи в следната последователност:

	1. Избира се съответната сграда - по описаните начини за избор на сграда от графиката и/или базата данни.

	2. С бутона file_1006.png

file_1007.wmf

 от палета Допълнителни се позиционира на съответния етаж, където ще се генерира СО.

	3. С бутона Копиране сграда (file_1008.png

file_1009.wmf

) от палета Контури се копират контурите на сградата на ниво Схеми (където се чертаят СО).

	4. С функция Нова (file_1010.png

file_1011.wmf

) от палета Линия или и с други функции от палетата (Двойна, Успоредна, Перпендикулярна и т.н.) с тип линии за СО (215, 216) се чертаят контурите на СО.
	Данни за очертанията на СО могат да се въведат и с DXF файл, като DXF файлът трябва задължително да се прочете на съответния етаж за който се отнася информацията в него. Получения *.A файл след това се добавя към файла с информация за сградите в които ще се генерират СО. 		
	5. С бутона Следващ СО (file_1012.png

file_1013.wmf

) или Следващ СО авто (file_1014.png

file_1015.wmf

) от палета Контури последователно се затварят всички СО на етажа.
	След затварянето на всеки СО се отваря формата (ако е маркирано полето редакция на нов сам. обект от страница Общи в меню Параметри)  за данни в информационната част на СО, където се попълва необходимото. Ако формата не се отваря след всеки СО попълването на данни може да се извърши допълнително след графичното затваряне на всички СО от меню Данни-->Самостоятелни обекти. 
	На всеки етаж се задават и необходимите надписи. Надписите на вход ( тип 50) могат да се дублират по етажите.

	6. Ако контурите на СО на следващите (или предишни) етажи съвпадат с тези изчертани на текущия етаж с бутона Копиране на етаж (file_1016.png

file_1017.wmf

) от палета Контури се копират изчертаните граници на СО на следващите (предишни) етажи (от ... до ...). Копират се САМО границите на затворените контури!
	Ако на даден етаж конфигурацията е различна от останалите не се копира информация от други етажи, а се позиционира на него с бутона  file_1018.png

file_1019.wmf

 от палета Допълнителни и се повтарят т.т. 3, 4 и 5.

	7. За да се затвори (генерира) СО разположен на повече от един етаж (мезонет, тризонет и т.н.) се процедира по следния начин:
		- генерира се СО на най-ниския етаж;
		- преминава се на следващия етаж и се генерира СО със същия номер както на предния етаж. Програмата предупреждава, че вече има СО с този номер, но разрешава операцията;
		- във формата за СО в поле бр.етажи се посочва на колко етажа е разположен СО - 2, 3 и т.н.

	8. След приключване на работата (или на определени етапи от нея) се запазва файла.

	9. Схема на готовата етажна собственост се генерира и отпечатва от меню Документи-->Схема на етажи на сграда или с бутона Схема от формата за сграда.

Генерираме бързо район (масив)

	За генериране или прегенериране автоматично на кадастрален район (масив), когато в него вече са генрирани имоти и за да не се обикаля ръчно по контура му е добре да се приложи следната технология:

	1. Определят се нивата на линиите, така че границите на района да са в ниво Райони (виж Параметри-->Видимости-->Нива). Най-лесно това може да стане като автоматично се променят границите на района да бъдат с тип линия 156 - Граница на кадастрален район с функцията Смяна на типа на линията между районите от меню Обекти-->Линии.

	2. От меню Параметри-->Видимости-->Нива се изключват всички нива с изключение на ниво Райони.

	3. От палета Контури с бутона file_1020.png
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 (Нов контур) или с бутона file_1022.png
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 (Регенерация) в зависимост от това дали искаме да се генерира нов контур или да се прегенерира съществуващ преминаваме към генерация със съответния номер за район (масив). Избираме бутона  file_1024.png

file_1025.wmf

 Авто  (за автоматична генерация) и посочваме с мишката вътрешна точка от района (масива) близо до границата му. При това положение системата автоматично добавя границите на района (масива) до получаването на затворен контур.

Генерираме подземни проводи

	1. Изчертаваме трасето  на подземния провод (водопровод, канализация и др.) със съответния тип от палета Линия с натискане на бутона file_1026.png
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 Нова като използваме някой от методите за чертане - по координати (метод Клавиатура), четене координати от външен файл (KPT, GEO и др.). 

	2. От палета Контури избираме необходимия слой за подземни проводи (Водопровод, Канализация и т.н.).

	3. От палета Контури натискаме бутона  file_1028.png
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 Нов при което се отваря кратка форма за задаване номер на контур и слой, в който той ще се генерира. Програмата предлага следващи свободен номер от съответния слой, но той може да бъде променен. След като се уверим в правилността на номера на контура и слоя в който той ще се генерира натискаме бутона ОК и програмата предлага да се посочи линията от която се състои контура. След посочването й програмата предлага да позиционираме номера на контура по линията и отваря формата за задаване параметри на провода. Ако контура се състои от повече от една линия за да ги включим в него след всяка посочена линия трябва да се натиска ESC и да се посочва следваща линия докато се посочат всички линии участващи в контура и едва след последната да се позиционира номера му. Линиите участващи в контура трябва да са свързани и се посочват последователно. Зададените параметри имат пряка връзка с надписа на провода.
	4. При необходимост надписа на контура може да се мести по линията на провода с бутона file_1030.png

file_1031.wmf

 Движение oт палета Контури. 

	В слоевете за подземни проводи (Водопровод, Канализация, Топлопровод, Газопровод, Слаботокова и Силнотокова) под "контур" ще разбираме верига от свързани линии (в частност една), които не образуват затворен контур по смисъла на площните обекти.

	На този етап данните за подземни проводи НЕ МОГАТ да се предават чрез формата CAD4!

Данни за подземни проводи

	Формата за попълване на данни за подземни проводи съдържа следните  полета:

 Номер	Номер на контура

 file_1032.png
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	Избор на контур от списък.

 Навигатор 	Набор от бутони за придвижване по базата данни

 Полета с	Полета за въвеждане на данни за проводите от различни слоеве - описани са 
 данни 	по-долу

 ОК	Потвърждаване на въведените данни и затваряне на формата.

 Изход	Изход от формата. Ако са извършвани редакции системата издава запитващо съобщение за запазване на въведените данни.

 Изтриване	Изтриване на текущия контур. Изтриването става след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор. След изтриване програмата премества автоматично на следващия контур от избрания слой. Ако в слоя няма други контури формата се затваря.

 Извеждане	Преместване на прозореца на графичното изображение върху избрания контур.

 Преномериране	Смяна на вътрешния номер (преномериране) на контура. Отваря се кратка форма за задаване на новия номер. Не се допуска задаване на вече съществуващ номер в съответния слой.



			Полета с данни за съответните проводи

		1. Водопровод

 Потребителски	Номер на водопровода по документация.
 номер

 Диаметър на	Диаметър на тръбите в мм.	
 тръбите
 
 Материал на	Материал от който е направена тръбата. Избира се чрез падащо меню от 
 тръбата	номенклатура.

 Дебелина на	Дебелина на стената на тръбата в мм.
 стената

 Дълбочина	Дълбочина на която е положена тръбата в м.

 Година на	Година на полагане на тръбата.
 полагане

 Забележка	Забележка свободен текст.

		2. Канализация

 Потребителски	Номер на канализационния провода по документация.
 номер

 Диаметър на	Диаметър на тръбите в мм.	
 тръбите
 
 Диаметър	Диаметър на втората тръба в мм.
 2-ра тръба
 
 Материал на	Материал от който е направена тръбата. Избира се чрез падащо меню от 
 тръбата	номенклатура.

 Форма на	Форма на тръбата. Избира се чрез падащо меню от номенклатура.
 тръбата

 Дебелина на	Дебелина на стената на тръбата в мм.
 стената

 Дълбочина	Дълбочина на която е положена тръбата в м.

 Тип на	Тип на канализацията Избира се чрез падащо меню от номенклатура.
 канализацията

 Година на	Година на полагане на тръбата.
 полагане

 Забележка	Забележка свободен текст.

		3. Топлопровод

 Потребителски	Номер на топлопровода по документация.
 номер

 Диаметър на	Диаметър на тръбите в мм.	
 тръбите

 Брой тръби	Брой на тръбите на топлопровода.
 
 Диаметър на	Диаметър на втората тръба в мм.
 2-ра тръба

 Разстояние	Разстояние между тръбите на топлопровода в м.
 между тръбите

 Тип	Тип на провода: 1-топлопровод; 2-паропровод. Избира се чрез падащо меню от номенклатура.
 
 Начин на	Начин на полагане на тръбите. Избира се чрез падащо меню от номенклатура.
 полагане	

 Дълбочина	Дълбочина на която е положена тръбата в м.

 Година на	Година на полагане на тръбата.
 полагане

 Забележка	Забележка свободен текст.

		4. Газопровод

 Потребителски	Номер на газопровода по документация.
 номер

 Диаметър на	Диаметър на тръбите в мм.	
 тръбите

 Работно	Налягане на газа в провода в MPa.
 налягане

 Материал	Материал от който са изготвени тръбите на газопровода. Избира се чрез падащо 
 на тръбите	меню от номенклатура.
 
 Дериват	Вид на горивото. Избира се чрез падащо меню от номенклатура.
 
 Дълбочина	Дълбочина на която е положена тръбата в м.

 Година на	Година на полагане на тръбата.
 полагане

 Забележка	Забележка свободен текст.

		5. Слаботокова

 Потребителски	Номер на слаботоковия провод по документация.
 номер

 Характерист.	Характеристика на мрежата. Избира се чрез падащо меню от номенклатура.
 
 Тип	Тип на полагане на тръбите. Избира се чрез падащо меню от номенклатура.

 Брой кабели	Брой кабели в тръбата.

 Брой тръби	Брой тръби в провода.
 (цеви)

 Дълбочина	Дълбочина на която е положена тръбата в м.

 Година на	Година на полагане на тръбата.
 полагане

 Забележка	Забележка свободен текст.

 Построена от	Задава се рег. номер на субекта положил (построил) провода. С бутона file_1034.png

file_1035.wmf

 може да се избере субект от списъка със собственици (субекти) в цифровия модел.
 Име	Име на субекта положил (построил) провода. Не може да се редактира. Задаването става от поле Построена от.

		6. Силнотокова

 Потребителски	Номер на силнотоковия провод по документация.
 номер

 Брой кабели	Брой кабели в тръбата.

 Брой тръби	Брой тръби в провода.
 (цеви)

 Тип	Тип на полагане на тръбите. Избира се чрез падащо меню от номенклатура.

 Напрежение	Напрежение на кабела в kV.

 Дълбочина	Дълбочина на която е положена тръбата в м.

 Година на	Година на полагане на тръбата.
 полагане

 Забележка	Забележка свободен текст.

 Тип пров./кабел	Тип на проводника/кабела. Избира се чрез падащо меню от номенклатура.

	 Зададените параметри в описаните полета имат пряка връзка с надписа на провода.

Генерираме шахти за подземни проводи

	1. От палета Контури избираме необходимия слой за шахти на подземни проводи (Шaхти на Водопровод, Шахти на Канализация и т.н.).
	2. От палета Контури натискаме бутона  file_1036.png

file_1037.wmf

 Нов при което се отваря кратка форма за задаване номер на шахта и слой, в която тя ще се генерира. Програмата предлага следващи свободен номер от съответния слой, но той може да бъде променен. След като се уверим в правилността на номера на шахтата и слоя в който тя ще се генерира натискаме бутона ОК и програмата предлага да се позиционира условния знак в цифровия модел. След позиционирането й програмата  отваря формата за задаване параметри на шахтата. Зададените параметри имат пряка връзка с надписа на шахтата.
	3. При необходимост надписа или условния знак на шахтата могат да се местят с бутона file_1038.png

file_1039.wmf

 Движение oт палета Контури. Ако се посочи условния знак той се мести заедно с надписа. При посочване само на надписа той се мести независимо от условния знак.

	На този етап данните за подземни проводи НЕ МОГАТ да се предават чрез формата CAD4!

Данни за шахти на подземни проводи

	Формата за попълване на данни за шахти на подземни проводи съдържа следните  полета:

 Номер	Номер на шахтата - вътрешен, уникален за съответния слой в цифровия модел и чрез него се осъществява връзка с базата данни за шахти.

 file_1040.png

file_1041.wmf

	Избор на шахта от списък.

 Навигатор 	Набор от бутони за придвижване по базата данни

 X=, Y=	Полета, в които могат да се задават координатите на шахтата. При натискане на десен клавиш на мишката в съответното поле се отваря падащо меню и могат да се изпълняват функции Copy  и Paste.
 file_1042.png

file_1043.wmf

 Copy	Копиране на координатите и част от параметрите на шахтата като текст в Clipboard на  
 координати	Windows във формат N X Y KK KD (N е номер на шахтата, X;Y - координати, KK - кота капак, KD - кота дъно).

 file_1044.png
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 Paste	Копиране на координати  и част от параметрите на шахтата от Clipboard на Windows.    
 координати	Информацията в Clipboard на Windows трябва да бъде във формат N X Y KK KD (N е номер на шахтата, X;Y - координати, KK - кота капак, KD - кота дъно).

 Полета с	Полета за въвеждане на данни за шахтите от различни слоеве - описани са по-долу
 данни 

 ОК	Потвърждаване на въведените данни и затваряне на формата.

 Изход	Изход от формата. Ако са правени промени системата издава запитващо съобщение за запазване на въведените данни.

 Изтриване	Изтриване на текущата шахта. Изтриването става след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор. След изтриване програмата премества автоматично на следващата шахта от избрания слой. Ако в слоя няма други шахти формата се затваря.

 Извеждане	Преместване на прозореца на графичното изображение върху избраната шахта.

 Преномериране	Смяна на вътрешния номер (преномериране) на шахтата. Отваря се кратка форма за задаване на новия номер. Не се допуска задаване на вече съществуващ номер в съответния слой.

			1. Полета с данни за шахти в слоеве  Водопровод, Топлопровод и Слаботокова

 Номер на	Номер на шахтата по документация, който може и да се различава от уникалния графичен 
 шахта	номер на шахтата в цифровия модел.

 Кота капак	Кота на капака на шахтата в м.	

 Кота дъно	Кота на дъното на шахтата в м. При въвеждане на Дълбочина в долното поле котата се изчислява автоматично спрямо Кота капак на шахтата.	

 Дълбочина	Дълбочина на шахтата в м.

 № на ръчна	Номер на ръчна скица на шахтата.
 скица
 
 Нив. карнет №	Номер на нивелачен карнет на шахтата.
 
 Нив. карнет 	Номер на страница в нивелачен карнет на шахтата.
 стран.

 Планов лист	Номер на планов лист.
 
 Конструкция	Конструкция на шахтата. Избира се чрез падащо меню от номенклатура.

 Година на	Година на построяване на шахтата.
 постр.

 Построена от	Фирма-строител на шахтата (рег. номер). Изборът става с бутона file_1046.png

file_1047.wmf

, с който се отваря списъка със субекти в цифровия модел.

 Име 	Име на субекта построил шахтата. Не може да се редактира!

 Собственик	Настоящ собственик на шахтата (рег. номер). Изборът става с бутона file_1048.png

file_1049.wmf

, с който се отваря списъка със субекти в цифровия модел.

 Име на собств.	Име на собственика на шахтата. Не може да се редактира!

 Тип на капака	Тип на капака на шахтата. Избира се чрез падащо меню от номенклатура.

 Форма на	Форма на капака на шахтата (без Топлопровод). Избира се чрез падащо меню от 
 капака	номенклатура.	

 Ширина/Диам.	Ширина на капака (за квадратна) или диаметър на капака (за кръгла) шахта в см.
 капак

 Дължина капак	Дължина на капака (за квадратна) на шахта в см.

 Отводнена	Флаг, че шахтата е отводнена.

 Шахта ширина/	Ширина на (за квадратна) или диаметър (за кръгла) шахта в см.
 Диам.

 Шахта 	Дължина (за квадратна) на шахта в см.
 дължина

 Забележка	Забележка свободен текст.

 Паспорт 	При натискане на бутона се генерира документът "Паспорт на шахта".

			2. Полета с данни за шахти в слой  Канализация

 Номер на	Номер на шахтата по документация, който може и да се различава от уникалния графичен 
 шахта	номер на шахтата в цифровия модел.

 Кота капак	Кота на капака на шахтата в м.	

 Кота дъно	Кота на дъното на шахтата в м. При въвеждане на Дълбочина в долното поле котата се изчислява автоматично спрямо Кота капак на шахтата.	

 Дълбочина	Дълбочина на шахтата в м.

 № на ръчна	Номер на ръчна скица на шахтата.
 скица
 
 Нив. карнет №	Номер на нивелачен карнет на шахтата.
 
 Нив. карнет 	Номер на страница в нивелачен карнет на шахтата.
 стран.

 Планов лист	Номер на планов лист.

 Построена от	Фирма-строител на шахтата (рег. номер). Изборът става с бутона file_1050.png

file_1051.wmf

, с който се отваря списъка със субекти в цифровия модел.

 Име 	Име на субекта построил шахтата. Не може да се редактира!

 Собственик	Настоящ собственик на шахтата (рег. номер). Изборът става с бутона file_1052.png

file_1053.wmf

, с който се отваря списъка със субекти в цифровия модел.

 Име на собств.	Име на собственика на шахтата. Не може да се редактира!

 Забележка	Забележка свободен текст.

 Паспорт 	При натискане на бутона се генерира документът "Паспорт на шахта".

	Данни за входящи тръби - от 1 до 8

 Фи тръба	Диаметър на тръбата в мм.

 Дълбочина	Дълбочина на шахтата в м. 

 Кота	Кота на шахтата в м.	При въвеждане на Дълбочина в горното поле котата се изчислява автоматично спрямо Кота капак на шахтата.

 Форма	Форма на шахтата. Избира се чрез падащо меню от номенклатура.
 
 Материал	Материал от който е направена тръбата. Избира се чрез падащо меню от номенклатура.

			3. Полета с данни за шахти в слоеве  Газопровод и Силнотокова

 Номер на	Номер на шахтата по документация, който може и да се различава от уникалния графичен 
 шахта	номер на шахтата в цифровия модел.

 Кота капак	Кота на капака на шахтата в м.	

 Кота дъно	Кота на дъното на шахтата в м. При въвеждане на Дълбочина в долното поле котата се изчислява автоматично спрямо Кота капак на шахтата.	

 Форма на	Форма на капака на шахтата (само за Силнотокова). Избира се чрез падащо меню от 
 капака	номенклатура.	

 Забележка	Забележка свободен текст.

 Паспорт 	При натискане на бутона се генерира документът "Паспорт на шахта".

Паспорт на шахта

	При избор на функцията се отваря форма за настройка и изчертаване на паспорт на шахта от подземни проводи. Настройка на параметрите и изчертаване на паспорта стават със следните команди:

 Помощ	Отваря прозорец с помощна информация за паспорта на шахтата.

 file_1054.png
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 Навън  	Увеличение на прозореца.
 file_1056.png
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 Навътре	Намаление на прозореца.
 file_1058.png
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 Прозорец	Указват се два от върховете на прозореца на паспорта.
 file_1060.png

file_1061.wmf

 Движение	Изместване на графичния прозорец. При избор на функцията графиката се движи по екрана. Функцията може да се активира и при натискане на скрол-бутона ("колелцето") на мишката.
 file_1062.png
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 Цял	Извеждане на целия паспорт на шахтата.
 file_1064.png
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 Пречертаване	Обновява (пречертава) графичния прозорец.
 file_1066.png
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 Параметри 	Задаване и настройка на параметри.
 file_1068.png

file_1069.wmf

 Настройка на	Отваря формата за настройка на параметрите на принтера.
        принтер

Разделим графично имот

	1. От меню Инструменти се активира палетата за Проектиране file_1070.png

file_1071.wmf

 (ако все още не е активирана).
 	2. С някой от бутоните file_1072.png
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 или file_1074.png

file_1075.wmf

 се избира контур за проектиране чрез избор от списък или указване на номера му.

	3. С някой от бутоните file_1076.png
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 или file_1078.png

file_1079.wmf

 се задава посока за проектиране като успоредна или перпендикулярна на линия от модела.

	4. С бутона file_1080.png

file_1081.wmf

 се променя посоката за проектиране на 90° (ако е необходимо).

	5. С бутона file_1082.png

file_1083.wmf

 ръчно се преглежда посоката и наклона за проектиране.

	6. С бутона file_1084.png

file_1085.wmf

 се "отрязва" нов имот чрез задаване на площта му.

	7.С бутона  file_1086.png

file_1087.wmf

 може да се раздели избрания имот на равни части.

	8.С бутона  file_1088.png
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  може да се раздели избрания имот на равни по площ части като последната част е с площта на остатъка.

	9. С бутоните file_1090.png
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 и file_1092.png

file_1093.wmf

 може да се извърши ръчно разделяне чрез въртене около дадена точка (център) на въртене.

	Всички нови разделителни линии са тип 231 - Проектна граница.

	10. След приключване на разделянето на избрания имот с бутона file_1094.png
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 се генерира нов контур с вид проектен. Новия контур приема данните на контура от който е произлязъл като се записват и данни за произход. След генериране на всеки от контурите се отваря формата за имоти като могат да се въведат новите (проектни) собственици, както и да се направят други корекции в данните на имота (ако е необходимо).
	
	11. След приключване на графичното разделяне от меню Данни-->Делби като се избере стария имот може да се финализира регистрацията на реализираната делба.

Векторизираме растерно изображение

           	1. Зарежда се графичния файл (*.А), в който искаме да ползваме растерно изображение като подложка за векторизация или се отваря нов графичен файл, ако първоначално ще се създава цифров модел по избрано растерно изображение. Когато растерното изображение се ориентира в нов графичен файл трябва да се зададе коректна референтна точка на графичния файл. 
	2. Зарежда се растерното изображение като от падащо меню Обекти-->Растери се избира Нов (или се натиска бутона file_1096.png
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 от палета Растери в меню Инструменти). От диалоговия прозорец се избира файлът съдържащ растерното изображение и се зарежда. 
	3. По подразбиране системата предлага 4 референтни точки по които ще се ориентира растерното изображение (по координатни кръстове или по други характерни точки, чийто реални координати са известни). Ако са необходими повече те се добавят с натискане на бутона file_1098.png

file_1099.wmf

  от палета Растери или от Редакция в десния панел на формата се натиска десния клавиш на мишката и се избира функция Нова от падащото меню.
	4. Позициониране на референтните точки по които ще се ориентира растерното изображение (по координатни кръстове или по други характерни точки, чийто реални координати са известни). Това може да стане по два начина:
	- с натискане на бутона file_1100.png

file_1101.wmf

 от палета Растери или с функция Движение от падащо меню Обекти-->Растери след което последователно се посочват точките и с мишката се преместват и поставят на необходимите места върху растерното изображение; 
	- с бутона file_1102.png

file_1103.wmf

  от палета Растери или с функция Редакция падащо меню Обекти-->Растери след което в десния панел на формата се избира дадена референтна точка и след натискане на  десния клавиш на мишката се избира функция Движение от падащото меню, при което се движи избраната точка.
	5. Отваря се формата за Редакция и се въвеждат реалните (в цифровия модел) координати на референтните точки или директно в полетата на точките в десния панел, или с функция Редакция от падащото меню на десния клавиш на мишката. 
	Ако има зареден графичен файл, в който има реалните точки може да се използва и функция Указване на реална точка от горепосоченото падащо меню като са валидни всички методи на точка.
	Ако е необходимо се сменя типа на трансформацията като се маркира полето Хелмертова във формата за Редакция (по подразбиране то не е маркирано и тогава се извършва Афинна трансформация).
	При необходимост от изрязване на растерноото изображение (с цел напасването му с други растери) се ползва функцията Изрязване (на десен клавиш на мишката в десния панел) на формата за Редакция на растерното изображение.
	След задаване на координатите и вида на трансформацията се проверяват грешките, които ще се допуснат при ориентацията като трябва да са минимални (максимално близки до 0). С цел минимизиране на грешките могат да се включват или изключват от участие в ориентацията някои от референтните точки. Това става с кликване в полето Участие, където състоянията алтернативно се сменят в Да (участва) или в Не (не участва).

 ВНИМАНИЕ!!! 	А/ Ориентирането на растерното изображение трябва да се извършва в мащаба на сканирания графичен материал, когато за ориентация се използват координатните кръстове. За целта е необходимо той да се зададе в меню Параметри-->Общи--  >Мащаб. 
	Б/ Когато растерното изображение се ориентира в нов графичен файл трябва да се зададе коректна референтна точка на графичния файл ПРЕДИ да се извърши трансформация на растера за да не се загуби точност!

	6. Окончателна ориентация на изображението става с натискане на бутона трансформация от формата за Редакция  или ако растерното изображение вече е било трансформирано се ползват текстовите полета X0,Y0,X1 и Y1, за задаване долния ляв и горния десен върхове на растерното изображение, след което се натиска бутона Позиция за преместването му без да се извършва трансформация.
  	7. Запазва се графичният файл. Трансформираното растерно изображение се конвертира и запазва автоматично от програмата под име NAME.BMPMKAD (NAME е името на оригиналния файл с растерното изображение) в текущата директория т.е. при *.А файла. 	Необходимо е преди започване на векторизацията на обектите внимателно да се провери ориентацията на растерното изображение спрямо цифровия модел за избягване на евентуални грешки.
	8. След ориентиране на изображението се започва векторизиране на необходимите обекти с помощта на функциите от палетите с инструменти за линии, текстови надписи, условни знаци и опорна мрежа. За по-добра видимост на векторизираните обекти е препоръчително в меню Параметри-->Общи да се маркира полето Чертане за векторизиране, а в панела Цветове в полето При векторизиране да се избере подходящ цвят. При това положение всички векторизирани елементи ще се изобразяват на екрана със зададения цвят независимо от реалния им цвят зададен в номенклатурните файлове на системата. Желателно е избраният цвят да контрастира с растерното изображение за да се откроява ясно кои елементи вече са векторизирани и кои не.

Направим трансформация

	1. Избира се Обекти-->Трансформация-->Афинна.

	2. Избира се вида на трансформацията - афинна или хелмертова като се маркира съответния радиобутон.

	3. В долния панел с кликване на десния клавиш на мишката се извиква падащото меню и оттам се задават точките по които ще се извърши трансформацията. Задаването става по някой от следните начини:

	- Нова - задаване на точка чрез попълване на данните от клавиатура;
	- Избор на опорна точка - точката се избира между точките от опорната мрежа в модела чрез посочване с курсора на мишката;
	- Указване на точка  - точката се избира между произволни точки от модела чрез посочване с курсора на мишката;
	- Четене от файл - точките за трансформация се четат от външен (*.TXT) файл.

	4. След задаване на точките по някой от първите три начина трябва да се кликне с десния клавиш на мишката върху всяка от тях (но не в поле Участие) и с командата Редакция да се въведат новите стойности в полетата Нов север и Нов изток.

	5. Анализират се грешките (полета Грешка по X и Грешка по Y) и ако всичко е наред се натиска бутона Трансформация.

	6. ако е необходимо да се запазят данните за точките по които е извършена трансформацията се кликва с десния клавиш и се избира командата Запис във файл.

Коригираме прозореца на графиката

	1. Проверява се прозореца на графиката като се изпълни функцията Разширение от меню Обекти-->Трансформация. Ако всичко е нааред графиката ще се разположи максимално върху екрана и тогава не е необходимо да се прави нищо. 
	    Ако графиката силно се смали или се превърне в точка това означава, че има паразитна информация далеч от графичния модел и тя трябва да се премахне. Това става по следния начин:

	2. Изпълнява се функция Изтриване извън прозорец от меню Обекти-->Линии, като много внимателно се обхваща графиката максимално близо по краищата й.

	3. Повторно се изпълнява функция Разширение от меню Обекти-->Трансформация.

	4. Запазва се графичния файл.

Направим парцеларен план

	За да се създаде парцеларен план за отчуждаване и/или обезщетяване на собственици поради преминаване на различни трасета или друго строителство трябва да се процедира по следния начин:

	1. Към цифровия модел с имотите подлежащина отчуждаване (обезщетяване) се добавят данни за контура на трасето на пътя, газопровода и т.н. Данните за контура на трасето могат да бъдат в DXF, ZEM, CAD формат, като координати или готов графичен файл (*.A).

	2. Добавената графика на трасето се оформя като затворен контур (ако е необходимо се добавят изкуствени линии за затварянето му) и по така оформения контур се затваря имот на ниво "стар кадастър" от Обекти-->Стар кадастър.

	3. След затваряне на контура в ниво "стар кадастър" във формата му в палета Други данни от падащо меню Вид на отчуждаване се определя вида на обезщетяване и/или отчуждаване за засегнатите имоти.

	4. От меню Обекти-->Стар кадастър-->Сечения се правят сечения между трасето (контура затворен в т.2) и засегнатите имости от кадастъра.

	5. Списъци и баланси за парцеларни планове се генерират и отпечатват от меню Документи-->Парцеларни планове.

	Трябва да се има предвид, че ако в един файл има няколко контура в ниво "стар кадастър" то засегнатите площи ще се сумират и в документите ще излизат сумираните сечения. Затова, ако са необходими отделни комплекти списъци и баланси за всяко трасе поотделно ще трябва да се оформят няколко папки (директории) в графичните файлове на които да фигурира само по едно трасе.

Прехвърлим точки между MKADWIN и MapSource

Прехвърляне на координати на точки от MKADWIN в MapSource

1.	Четем *.А файла.
2.	Правим координатен списък на точките, които ни интересуват по някой от следните начини:
·	чрез GEO файл: Обекти --> Точка --> GEOout;
·	за конкретен имот:
·	избираме имота;
·	натиска се бутона Координати;
·	в полето с координатите натискаме десен клавиш на мишката и избираме експорт в *.txt и записваме файла.
·	от Документи-->Трасировъчен карнет-->Списъци-->Координати;
·	от Редакция-->Избраните в GPX (MapSource), когато предварително сме избрали обекти;
·	от Файл-->Експорт-->GPX (MapSource) за целия файл.
3.	Избираме Обекти-->Трансформации-->Координатни системи-->Четене на файл и прочитаме записания в предходната точка файл (*.txt или *.GPX).
4.	Задаване на координатните системи и трансформация на точките:
·	текуща – напр. 1970-К9;
·	нова – UTM 34;
·	маркираме полето Географски координати;
·	натиска се бутона Трансформация на точките.
5.	Запазваме резултата с бутона Save като задаваме тип на файла WPT (за версии преди 6.0) или GPX (за следващи версии).
6.	Стартира се програмата MapSource.
7.	Избира се File-Import и четем файла WPT (за версии преди 6.0) или GPX (за следващи версии).
8.	Избира се Save to USB GPS – OK за да запишем трансформираните точки в GPS-a.

Прехвърляне на координати на точки от MapSource в MKADWIN  

1.	Стартира се програмата MapSource.
2.	Избира се Open from – USB GPS и прочитаме данните от GPS-a.
3.	Избира се File-Export и запис в *.txt или *.GPX.
4.	Стартира се MKADWIN и се зарежда *.А файл.
5.	Избираме Обекти-->Трансформации-->Координатни системи-->Четене на файл и четем записания в т.3 файл като тип GARMIN 60scx WGS 84 (*.txt) или GPX-GPS Exchange Format (*.GPX).
6.	Задават се координатните системи:
·	нова – напр. 1970-К9;
·	маркираме полето Географски координати;
·	натиска се бутона Трансформация на точките и получаваме X,Y в 1970-К9.
7.	Запазва се файла като тип *.GEO.
8.	Избира се Файл-->Import-->GEO и четем файла с трансформираните точки в заредения цифров модел.



Въведем данни за морски плажове

1.	Елементите на специализираната карта се генерират като контури на ниско ниво в имота (имотите) на плажа.
2.	Разширена е номенклатурата на начин на трайно ползване на ниско ниво с допълнителните елементи за елементите на плажа от номер 21 нагоре. Когато във формата за сграда/ниско ниво в Други данни се избере начин на трайно ползване на ниско ниво (Тип) по-голям или равен на 21 се отварят нови полета за:
 	-	размер в метри
	-	характеристики.- текст
	- 	регистрационен номер
	- 	флаг за преместваем обект
	- 	данни за собствениците, наемателите или концесионерите на плажа.
3.	Направена е нова таблица с данни за плажовете - досие на плажа. Формата се визуализира в меню Данни-->Плажове. Въвеждат се следните полета:
	-	пореден номер на плажа в землището	
	-	наименование
	-	дължина на бреговата линия
	-	дължина на сухоземните граници - север, юг, изток, запад
	-	средна ширина
	-	максимална ширина
	-	минимална ширина
	-	максимална надморска височина
	-	забележка
С допънителната таблица Имоти се въвеждат имота (или имотите), които образуват плажа. Входът, редакцията и изтриването става на десен клавиш на мишката върху таблицата за имотите на плажа. При нов се избира имот от съществуващите имоти в цифровия модел.
	При въведени имоти към плажа в таблицата Обекти се визуализират елементите на плажа от ниските нива на имотите му. 
4.	В меню Документи-->Плажове е добавен нов регистър - Специализиран регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК – Приложение 1
5.	Във формата за плаж са направени изходи на Приложение 2 и Приложение 3 от досието на плажа.
6.	Добавени са типове линии за Охранителна зона "А" и "Б" по ЗУЧК съгласно Приложение 4 от Наредбата –  типове 168 и 169. За цитираните в приложението точкови условни знаци да се използват тип 131 - Група камениста повърхност и тип 129 - Група пясъци.


	Допълнителни указания за въвеждане на данните за морски плажове за изпълнение на указанията на АГКК от 23.11.2012 г.	


Допълнителни указания

	За да се изпълнят указанията от 23.11.2012 г. за морските плажове трябва да се направи следното:

1. Имотите на плажа се преномерират в номера от нулевия масив т.е. от вида 0.Х, където Х е новия номер на имот. При това автоматично ще се преномерират и ниските нива и връзката с плажа.
2. За всяко ниско ниво от тип 21…28, които излизат в Приложение 1, трябва да се генерира отделен имот с номер 0.X. Като такива може да останат и някои от съществуващите имоти, но трябва да се затворят по контура на ниските нива от тип 21...28.
3. Ниските нива на новогенерираните имоти се преномерират за да станат в съответните имоти (Напр., ако старото ниско ниво е било 1.1.1, а новогенерирания имот е 0.100, то старото ниско ниво трябва да се преномерира от 1.1.1 в 0.100.1). В крайна сметка трябва да се получи на всяко ниско ниво от тип 21...28 да има имот с номер 0.X и ниско ниво към него.
4. Всички плажове се обединяват в един файл, ако досега са били в отделни файлове като предварително се проверява да няма дублирани номера на имоти.
5. Към файла с данните за плажове по т.4 се добавят (възстановяват) имотите от кадастралната карта (КК), които засягат плажа (попадат в него, допират се до него или го пресичат) защото, ако те са били използвани преди за плажовете вече са преномерирани в т.1. и сега ги няма. Добавянето (възстановяването) става или от оригиналните данни на КК или с ново генериране на имотите от нея. Във файла трябва да се намират и съседните имоти, ако се засягат от новите имоти от тип 21...28.
6. В меню Обекти-->Имоти се стартира  функция Сечения с плажове.
7. Пуска се новия вариант на Приложение 1 от Документи-->Плажове-->Специализиран регистър по ЗУЧК вариант 2.
8. При това положение Приложения 2 и 3 не трябва да са се променили.


Създадем SHP файлове за ОСЗ

	За да се генерират данни за ползване в SHP формат за предаване в системата ИСАК експлоатирана в ОСЗ трябва да се процедира по следния начин:

	1. Създава се графичен файл с данните за ползваните имоти получени от GPS измервания по някой от предвидените в системата начини (виж меню Файл-->Import-->KPT, GPX...). Предварително от меню Параметри-->Файл се задават зоната, координатната система и референтната точка на файла.

	2. Добавените графични данни за ползваните имоти се оформят като затворен контур (един или няколко) - точките се свързват като линии, а получените контури се генерират в слой Кадастър като имоти или масиви (райони). Трябва да се има предвид, че генерирането на ползваните имоти като контури с номера е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

	3. Запазва се оформения графичен файл.

	4. Избира се Файл-->Export-->MIF/MID и SHP. Маркират се полетата Имоти или Райони в зависимост от това как са затворени контурите в т.2. Маркира се и поле Географски координати за да се получи пълния комплект необходими файлове.

	5. Генерираните в т.4 файлове се записват в отделна папка и се архивират като "Compressed (zipped) folder".


Изчертаем ...

Карта

	За да се подготви изчертаването на карта трябва да се избере Принтер Настройки от падащото меню Файл или с иконката file_1104.png

file_1105.wmf

 от палета Стандартни. Подготовката включва следните стъпки:

	1. С бутона Принтер от долния хоризонтален ред се избира принтера/плотера и размера на листа на който ще се чертае, ако това ще става директно в момента. Ако на компютъра е инсталиран виртуален принтер за генериране на PDF файлове (напр. PDFCreator или друг подобен) при избора му ще се генерира PDF файл на избраната за изчертаване част от цифровия модел с име и в папка зададени от потребителя.

	2. В полето Мащаб се задава желания мащаб в който да се изчертае картата, ако не е зададен предварително.

	3. От падащото меню Рамка се избира вида на рамката за чертежа.

	4. С възможностите в панела Прозорец се определя прозореца (частта) от цифровия модел, която ще се чертае. Възможните начини за определяне са следните:
	4.1. С бутона Цял се избира целия прозорец на цифровия модел;
	4.2. С бутона Рамка се определя прозорец (част) от цифровия модел за изчертаване (с мишката);
	4.3. В полетата Xmin, Xmax, Ymin, Ymax се задават координатите на върховете на прозореца за изчертаване (винаги е правоъгълник).
	След определяне на прозореца с бутона Движение може да се движи рамката на чертежа, така че да се изчертаят различни части от цифровия модел с едни и същи размери на рамката.

	5. Попълват се извънрамковите данни в прозореца Текст, ако е избрана рамка на чертежа различна от Няма или Само.

	6. В панел Размер на листа се виждат реалните размери на листа, както и максимално допустимите за съответния принтер и формат. Не трябва да има размери в червено - това показва, че избраното за изчертаване няма да се събере на избрания формат на принтера! Тогава трябва отново да се изпълнят някои функции от т.4, така че да няма размери в червено.

	7. След приключване на подготовката за изчертаване на карта с натискане на бутона Разглеждане от формата или с избор на функция Принт Разглеждане от падащото меню Файл може да се разгледа подготвения чертеж (print preview). 

	8. Отпечатване на избраната част от цифровия модел може да стане с някой от бутоните на долния хоризонтален ред както следва:	
	8.1. С бутона Принт се отпечатва чережа директно на избрания принтер и формат. 
	8.2. С бутона Принт в WORD се генерира файл в RTF формат, който може да се отвори с WINWORD.
	8.3. С бутона Принт във файл се генерира плотерен файл (с разширение .PLT), който по-късно може да се отпечата (плотира) на друго място. 

	9. С бутоните Запазване и Четене може съответно да се запазят или прочетат (заредят) във (от) файл направените в тази форма настройки. Файловете са с разширение .ramka и име зададено от потребителя.

Скица

	Отпечатването на скица може да стане по два начина: от формата за избрания обект (имот, сграда, самостоятелен обект, парцел) или от менюто за Документи по САТО (ЗУТ и С).

	1. Избира се обектът (имот, сграда, самостоятелен обект, парцел) за който ще се генерира скица. От формата на обекта долу вдясно се натиска бутона Скица  (за самостоятелен обект Схема) при натискането на който се визуализира формата за настройки, преглед  и отпечатване на документи. Ако системата не открие съответстващия на скицата макетен файл (*.RTF) тя издава предупреждаващо съобщение и скица не се генерира. За създаване на нов макет на скица вижте и служебните команди за скица. При нужда с натискане на бутона Параметри се визуализират и могат да се променят параметрите на скицата.
	  Ако е необходимо в скицата за парцел да излизат данни за "собственик" трябва да се процедира по следния начин:
	- от формата за парцел в страница Имоти да се въведат (или да се провери, че са въведени) данни за имота (имотите) за които е отреден парцела. Въвеждането може да стане с бутона Нов или като се укаже контура на имота в графиката с бутона Указване имот;
	- с бутона Редакция на имота се отваря формата за имот и от страница Собственици с функцията Редакция собственик в полето Парцел да се зададе номерът на парцела отреден за дадения собственик. 

	2. Отпечатване на скица на имот по молба на граждани се извършва от меню Документи по САТО (ЗУТ и С)-->Скица като се процедира по следния начин: 
	- в кратката форма след избора на функцията Скица се въвеждат номера и датата на молбата;
	- попълват се данните за молител и собственик на имота като се изписват от клавиатура в съответните полета или се избират от списъка на собствениците с натискане на бутона file_1106.png
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 вдясно от полетата. Молителят може да бъде различен от собственика, а ако някой от двата субекта го няма в базата данни системата отваря кратка форма за задаване ЕГН и имената им;   
	- задава се номер на имота за който ще се отпечатва скица като се натиска бутона file_1108.png
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 вдясно от полето за номер при което се отваря списък с имотите само на избрания собственик и се избира от него. С бутона file_1110.png
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 се отваря формата за имота за преглед и/или корекции в данните за него;
	- могат да се попълнят и полетата Номер и дата на документ за платена такса, Платена такса лв и Служи за (ако има данни за тях). Тези данни ще излязат в скицата, ако в съответния макет присъстват служебните команди: $такса.номер$, $такса дата$, $такса.сума$ и $служи за$;
	- след въвеждане на необходимите данни се натиска бутона Запис;
	- за отпечатване на скицата се натиска бутона Печат на документ при което се отваря формата за настройка и отпечатване на изходни документи;
	- с натискане на бутона Изход се затваря формата за въвеждане на данни за молба и/или отпечатване на скица по нея.

Скица-проект за делба (разделяне)

	Избира се меню Данни-->Делби и от там имотът, който е обект на делба и за който ще се генерира скица-проект за делба. От най-долния ред във формата се натиска бутона Скица на делбата при натискането на който се визуализира формата за настройки, преглед  и отпечатване на документи. Ако системата не открие съответстващия на скицата макетен файл (по подразбиране MAKET8.RTF) тя издава предупреждаващо съобщение и скица не се генерира. За да излезе таблицата с координати на новите гранични точки трябва предварително да им се зададе метод на определяне "Проект" с функция Редакция от меню Точка.

Скица-проект за обединяване (съединяване)

	Избира се меню Данни-->Обединяване и от там проектният имот, който е резултат от обединяване и за който ще се генерира скица-проект за обединяване. От най-долния ред във формата се натиска бутона Скица при натискането на който се визуализира формата за настройки, преглед  и отпечатване на документи. Ако системата не открие съответстващия на скицата макетен файл (по подразбиране MAKET9.RTF) тя издава предупреждаващо съобщение и скица не се генерира.

Схема на етажи

	Схемата на етажи на сграда може да се генерира и отпечата по два начина:

	- от меню Документи-->Схема на етажи на сграда;
	- с натискане на бутона Схема от формата за сгради.

	След отваряне на формата за схеми трябва да се провери внимателно настройката на параметрите за схема и да се направят корекции, ако е необходимо. Схемата на етажите, която се визуализира на екрана е разположена в зависимост от вида, размера и разположението на листа зададени в настройките на избрания принтер на който ще се отпечатва.С бутоните следваща (file_1112.png
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) и/или предишна (file_1114.png
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) сграда може да се преместим на предишна (респ. следваща) след текущата сграда в която има СО за да се генерира и отпечата схема.

Реперен карнет

	Реперен карнет на точка от опорната мрежа може да се генерира и отпечата по два начина:

	- от меню Документи-->Реперен карнет;
	- с натискане на бутона Реперен карнет от формата за редакция от меню Обекти-->Опорна мрежа.

	Реперният карнет, който се визуализира на екрана е разположен в зависимост от вида, размера и разположението на листа зададени в настройките на избрания принтер на който ще се отпечатва.

Трасировъчен карнет

	Трасировъчен карнет на масив/район, имот или част от графичния цифров модел може да се генерира и отпечата от меню Документи-->Трасировъчен карнет.

Отпечатаме ...

Регистри и баланси

Разписен лист

	Разписният лист се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Разписен лист при което се визуализира форма за настройки и отпечатване на разписния лист.

Кадастрален регистър

	Кадастралният регистър се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Кадастрален регистър при което се визуализира форма за настройки и генериране на регистъра. От панела Доп. настройки на горната форма може да се задават диапазон на имотите за включване в регистъра, номер на начална страница и шрифт на буквите.

Регистър на идентификаторите

	Регистърът на идентификаторите се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Регистър на идентификаторите при което се визуализира форма за настройки и отпечатване на регистъра.

Списък на парцелите

	Списъкът на парцелите в населеното място заедно с отредените имоти и собствениците им се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Регулация-->Списък на парцелите при което се визуализира форма за настройки и отпечатването му.

Баланси

	Баланси се генерират и отпечатват от падащото меню Документи-->Кадастър-->Баланси или от падащото меню Документи-->Регулация. Избира се от менюто необходимия баланс и при натискане на левия клавиш на мишката се отваря формата за настройки на печата и преглед на документа.

Документи по §4

Заповеди

	Заповеди издадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ могат да се генерират като от падащото меню Документи-->Параграф 4-->Заповеди се маркира съответната заповед и след натискане на бутона ОК се отваря формата за генериране и отпечатване на заповедта. Заповед може да се генерира и като от формата за имоти се натисне бутона Документи.
Ако системата не открие съответстващия на заповедта макетен файл (*.RTF) тя издава предупреждаващо съобщение и заповед не се генерира.

Таблица по Приложение № 1

	Таблица за дължимото обезщетение на собствениците по Приложение № 1 във връзка с плана на новообразуваните имоти по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ може да се генерира като се избере от падащото меню Документи-->Параграф 4-->Таблица по Приложение № 1 при което се отваря формата за генериране и отпечатване на таблицата. Преди отпечатване на таблицата е необходимо да се зареди обединен модел на новобразуваните имои и тези от слой Стар кадастър и да се пусне функция Сечения от меню Обекти-->Стар кадастър, която автоматично пресмята сеченията на новообразуваните имоти и имотите от слой Стар кадастър.


Регистри на геодезическата основа

Регистър на подробните точки

	Регистър на подробните точки се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Списъци-->Регистър на подробните точки или от падащо меню Обекти-->Точка-->Регистър на подробните точки. След отваряне на формата се избира землище и кадастрален район от него за който ще се генерира регистър. С бутона Попълване на данните се извлича необходимата информация от базата данни, а с бутоните Към WORD и Към EXCEL регистъра се генерира съответно в WINWORD или EXCEL.

Регистър на ГММП

	Регистър на ГММП се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Списъци-->Регистър на ГММП или от падащо меню Обекти-->Опорна мрежа-->Регистър на ГММП. След отваряне на формата регистърът се генерира автоматично за целия файл. С бутоните Към WORD и Към EXCEL регистъра се генерира съответно в WINWORD или EXCEL.

Регистър на РГО

	Регистър на РГО се генерира и отпечатва от падащото меню Документи-->Кадастър-->Списъци-->Регистър на РГО или от падащо меню Обекти-->Опорна мрежа-->Регистър на РГО. След отваряне на формата регистърът се генерира автоматично за целия файл. С бутоните Към WORD и Към EXCEL регистъра се генерира съответно в WINWORD или EXCEL.

Документи по САТО (ЗУТ и С)

Удостоверения

Удостоверение за имот

	Изготвяне на удостоверение за имот се извършва от падащото меню Документи по САТО (ЗУС и С)-->Удостоверения-->Удостоверение за имот. След избор на функцията се отваря кратка форма за попълване на номер и дата на молба за издаване на съответния документ или при натискане на бутона file_1116.png
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 се отваря списък от вече въведени входящи молби за допълнителна обработка и/или изпълнение. Формата за обработка на данни за удостоверение за имот съдържа следните възможности:
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	Търсене и избор на молител, собственик и/или имот за изготвяне на удостоверение.
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	Отваря формата за редакция на избрания имот.
 Изход	Изход от формата за документи	
 Запис  	Запис на въведените данни в системата
 Отказ	Отказ от запазване на въведените данни. 
 Нов	Въвеждане нов (следващ) документ от избрания вид
 Печат на документ	Печат на изходен документ. Отваря се формата за печат на документи

Удостоверение за идентичност

	Изготвяне на удостоверение за идентичност се извършва от падащото меню Документи по САТО (ЗУС и С)-->Удостоверения-->Удостоверение за идентичност. След избор на функцията се отваря кратка форма за попълване на номер и дата на молба за издаване на съответния документ или при натискане на бутона file_1122.png
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 се отваря списък от вече въведени входящи молби за допълнителна обработка и/или изпълнение. Формата за обработка на данни за удостоверение за идентичност съдържа следните възможности:
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	Търсене и избор на молител, собственик и/или имот за изготвяне на удостоверение.
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	Отваря формата за редакция на избрания имот.
 Изход	Изход от формата за документи	
 Запис  	Запис на въведените данни в системата
 Отказ	Отказ от запазване на въведените данни. 
 Нов	Въвеждане нов (следващ) документ от избрания вид
 Печат на документ	Печат на изходен документ. Отваря се формата за печат на документи

Удостоверение за жилище

	Няма информация за избрания елемент.

Удостоверение за оценка на имот

	Изготвяне на удостоверение за оценка на имот се извършва от падащото меню Документи по САТО (ЗУС и С)-->Удостоверения-->Удостоверение за оценка имот. След избор на функцията се отваря кратка форма за попълване на номер и дата на молба за издаване на съответния документ или при натискане на бутона file_1128.png
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 се отваря списък от вече въведени входящи молби за допълнителна обработка и/или изпълнение. Формата за обработка на данни за удостоверение за имот съдържа следните възможности:
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	Търсене и избор на молител, собственик и/или имот за изготвяне на удостоверение.
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	Отваря формата за редакция на избрания имот.
 Удостоверение	В този панел се въвеждат специфични данни за имота като достъпни са полетата 
 за оценка	за поливност и разстояния до път с трайна настилка и урбанизирани територии. Данните за НТП, категория и функционален тип на населеното място се вземат автоматично от системата и не могат да се редактират.
 Изход	Изход от формата за документи	
 Запис  	Запис на въведените данни в системата
 Отказ	Отказ от запазване на въведените данни. 
 Нов	Въвеждане нов (следващ) документ от избрания вид
 Печат на документ	Печат на изходен документ. Отваря се формата за печат на документи

Оценки

Оценка на земеделски имот

	Изготвяне на оценка на земеделски имот може да се изготви от падащото меню Документи по САТО (ЗУС и С)-->Оценки на имот-->Оценка на земеделски имот. При избор на функцията се отваря форма за попълване на данните за имота и корекционните коефициенти необходими за изготвяне на оценката. Ако не е избран имот графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първия имот от базата. При условие, че в базата данни няма земеделски имоти системата издава предупреждаващо съобщение и функцията не може да бъде избрана. Оценката на земеделски имот е реализирана съгласно методиката в Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделски имоти (обн. ДВ бр.64 от 5 юни 1998 г.). Формата за обработка на данни за оценка на земеделски имот съдържа следните възможности:
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	Търсене и избор на имот за определяне на оценка.
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	Отваря формата за редакция на избрания имот.

 Площ в дка	Площ на имота. Взема се автоматично от базата данни и не може да се редактира.

 Категория	Категория на имота. Взема се автоматично от базата данни и не може да се редактира.

 Начална цена/дка	Определя се автоматично в съответствие с категорията (категориите) на имота съгласно Наредбата.

 Бонитет тютюн	Рентна бонификация за тютюн. Попълва се ръчно и не може да бъде повече от 85.

 Бонитет картофи	Рентна бонификация за картофи. Попълва се ръчно и не може да бъде повече от 100.

 Обща начална цена	Сбор от началната цена и рентните бонификации. Не може да се редактира.

 Поливност	Задава се от номенклатура, ако имота се напоява. По подразбиране се приема неполивен.

 Разстояние до	Задава се разстояние в км до най-близкия пазарен център съгласно Наредбата  
 пазарен център	или се избира диапазон от падащото меню.	

 Функц. тип на	Задава се от номенклатура името на най-близкия пазарен център, за който е  
 пазарен център	попълнено разстоянието в горното поле.

 Разстояние до	Задава се разстояние в м до бреговата линия на Черно море съгласно Наредбата  
 брегова линия	или се избира диапазон от падащото меню.

 Разстояние до най-	Задава се разстояние в км до най-близкото населено място съгласно Наредбата или   
 близкото нас.място	се избира диапазон от падащото меню.

 Граница с път с	Маркира се за имоти, които граничат с път от републиканската пътна мрежа (без 
 трайна настилка	автомагистрали).

 Базисна цена/дка	Определя се автоматично като началната цена се умножи по общия коефициент получен като алгебрична сума на 1 с останалите корекционни коефициенти.

 Коеф. за пазарен	Задава се ръчно, ако е определен такъв съгласно Наредбата. По подразбиране се  
 аналог	приема за равен на 1.	

 Оценявана площ	Задава се площта от имота, която ще бъде оценявана и не може да се задава стойност по-голяма от площта на целия имот. По подразбиране се приема площта на целия имот.

 Крайна цена	Определя се като произведения от оценяваната площ, общия коефициент и коефициента за пазарен аналог.

 ОК	 Затваря формата за оценка със запазване на въведените данни.

 ИЗХОД	Затваря формата.

 Печат	Отваря формата за отпечатване на документа "Оценка на имот".

Изменение на кадастрална карта

	Изготвяне на заповед за изменение на кадстрална карта се извършва от падащото меню Документи по САТО (ЗУС и С)-->Изменение на кад.карта. След избор на функцията се отваря кратка форма за попълване на номер и дата на молба за издаване на съответния документ или при натискане на бутона file_1138.png
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 се отваря списък от вече въведени входящи молби за допълнителна обработка и/или изпълнение. Формата за обработка на данни за заповед за изменение на кадастрална карта съдържа следните възможности:
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	Търсене и избор на молител, собственик и/или имот за изготвяне на удостоверение.
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	Отваря формата за редакция на избрания имот.
 Състоящо се в	Текстово поле за описание на изменението на кадастралната карта.
 Изход	Изход от формата за документи	
 Запис  	Запис на въведените данни в системата
 Отказ	Отказ от запазване на въведените данни. 
 Нов	Въвеждане нов (следващ) документ от избрания вид
 Печат на документ	Печат на изходен документ. Отваря се формата за печат на документи

Справка по номер на имот

	От меню Документи по САТО (ЗУТ и С) се избира функция Търсене/справка по номер на имот. Справка за конкретен имот може да се направи като от меню Данни-->Имоти се избере конкретен имот и след натискане на бутона Документи се натисне бутона Справка за имот.

Изход

Изход от програмата
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 	Изход от програмата. Също и от падащото меню Файл като се избере команда Край, както и по другите стандартни за WINDOWS начини. Ако има променени и незапазени файлове програмата пита за запазването им.

Новости

Последни новости

	Новостите са дадени в обратен хронологичен ред:


	29.05.2013

·	При чертане на линия и движение на мишката, ако е натиснат клавиша Alt, курсорът се движи само хоризонтално или само вертикално.

	08.05.2013

·	В Файл-->Импорт е добавено четене на GPX  файл.


	13.04.2013

·	 В избор по правоъгълник може да се избират само самостоятелните обекти в правоъгълника.

	13.03.2013

·	В DXF излизат и административните адреси, ако са включени в Параметри-->Видимости-->Други.

	08.02.2013

·	В Параметри-->Схеми на етажи/карнети е добавена потребителска номенклатура на правоспособни лица (бутон file_1146.png
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) до поле "Регистрационен номер".

	22.01.2013

·	Добавен e условен знак тип 605 - Надморска височина на водното ниво. В *.NOM файловете в края на условните знаци да се добави:

	605 65280 65280 1 3 k 1.50 0.18 12 12 1111111110000000 Надморска височина на водното ниво
 

·	Добавенa e точка от опорна мрежа тип 53 - Надморска височина на водното ниво. В *.NOM файла в края на опорната мрежа да се добави:

	53 0 0 1 605 22 22 2 0.18 1 0 1111111110000000 Надморска височина на водното ниво

	16.01.2013

·	В палетата за Точка е добавен бутон (file_1148.png
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) за надписване на координатите на подробна точка. Указва се подробната точка и след това се позиционират координатите като текст. Използва се текущия тип текст зададен в палета Текст.

	15.01.2013

·	В скицата е добавена команда $парцел.други.права$ за другите права върху парцел от регулация (УПИ).

	14.01.2013

·	В номера на квартал и парцел от регулация може да има и букви (100а, IVa). Този номер се въвежда е в отделни полета във формата за парцел. Стандартно програмата слага номерата по правилото ПППКК от вътрешния номер на парцела ( квартала) и обратно. В новите полета може да се добави буква в номера на квартал или парцел. Понеже буквите са се появили при дублиране трябва да се процедира така:

	кв. 100,  парцел I -  номер=10001 както до сега.

	кв. 100а, парцел I - номер=30001, където квартал 300 го няма в модела.

	кв. 100, парцел Iа - номер=10061, където парцел 61 го няма в квартал 100.

	кв. 100, парцел Iа - номер=20001, където квартал 200 го няма в модела, а в квартал 100 има 99 парцела и няма свободен номер.

	кв. 100а, парцел Iа - номер=20001, където квартал 200 го няма в модела.

	Данните отиват правилно в CAD формата.


Изменения до 31.12.2012

	Новостите са дадени в обратен хронологичен ред:

	29.11.2012

·	Направени са промени в модула за морски плажове съгласно указанията на АГКК от 23.11.2012 г. За повече подробности вижте в подраздел Допълнителни указания от раздел Как да... Въведем данни за морски плажове, както и новия вид на Приложение 1.
 
	14.11.2012

·	В модулът за парцеларни планове могат да се смятат и дължините на трасето в имотите, през които то минава. В слой Стар кадастър може да се генерират (създават) линейни контури. Във формата за имота от стар кадастър в част Други данни-->Вид отчуждаване може да се укаже, че типът му е трасе. Тогава се смята дължината на трасето в засегнатите имоти от слой Кадастър. В Документи-->Парцеларни планове има нов регистър с дължините - Регистър на засегнатите от трасето имоти.


	13.11.2012

·	 Във  Файл-->Export е добавен изход от слой стар кадастър в cad v4.00 формат.


	23.10.2012

·	В палетата чертане на линия е добавен бутон file_1150.png
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 за чертане на щриховка на външния (по-голям от 180°) ъгъл между две линии.

	12.10.2012

·	Добавен е нов модул за въвеждане на данни и генериране на справки и регистри за морски плажове по Наредба 1 от 16.09.2008 г. на МРРБ за обектите по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК. Виж и указанията в точка Как да.... Въведем данни за морски плажове.

·	Добавени са типове линии 168 и 169 за границите на охранителни зони по ЗУЧК:

	168 255 255 1 2 1 5.00 2.00 0.00 0 0.00 0.50 0 200 1000000000000000 Охранителна зона "А" по ЗУЧК
	169 255 255 1 2 1 5.00 2.00 0.00 0 0.00 0.30 0 201 1000000000000000 Охранителна зона "Б" по ЗУЧК	

	27.09.2012

·	В Трансформации между различни координатни системи е сложена и трансформация от система 1970 г. в система 2005 и обратно. Предишната система UTM 89 е преименованя на Булреф89. Разликите между двете системи са от порядъка на 5-10 см. 


	11.07.2012

·	В  меню Параметри-->Картни листове в добавено чертане на разграфката 4 км и 12 км на системата ИСАК.


	28.06.2012

·	В настройка на параметри за скица е добавен параметър Сортиране на собствениците, когато са повече от един. Възможните стойности са:

	- Няма (без сортиране) 	- собствениците се изписват в скицата по реда на въвеждане;

	- ЕГН/БУЛСТАТ	- собствениците се изписват в скицата сортирани по ЕГН/БУЛСТАТ;

	- ИМЕ	- собствениците се изписват в скицата сортирани по име (азбучен ред);

	- Дата на документа	- собствениците се изписват в скицата сортирани по дата на документа за собственост.


	25.04.2012

·	Добавена е командата $имоти.списък0$, която извежда обикновен списък на имотите, за който е отреден парцела, без текста "образуван от имот". Ако се форматира като Subscript, излиза като индекс на номера на парцела.

	22.03.2012

·	Във формата за имот-->Други данни е добавено поле за "основание за ползване" със стойности: 1 - Собственост, 2 - Аренда,  3 - Наем, 4 - Заповед по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. По това поле може да се прави и тематична карта.
·	В Служебни корекции-->Групови редакции е добавено "определяне на основанието за ползване" на имотите, за които има договор за наем и аренда. Останалите трябва да се въведат ръчно от потребителя.
·	В Служебни корекции-->Групови редакции е добавено "Въвеждане на основание за ползване от файл". Структурата на текстовия файл  е:

	код
	номер
	номер
	....

	където код е стойност на кода  за основание за ползване - 1,2,3,4. Следват номера на имоти във формата МММИИИ, т.е. 	3/3 за масив и имот.

	20.03.2012

·	Нова версия на програмата за работа с 3-цифрени сгради. Версията на програмата е 3.00.

            ВНИМАНИЕ!

            Новата версия преструктурира базата данни и след това не можете да се върнете на старата версия с новата база данни. Старите данни се архивират в zip файл с текущата дата в името. Трябва програмата да се обнови на всички компютри, които ползват данни в локална мрежа!


	13.03.2012

·	Добавена е възможност за въвеждане и редакция на многоредови текстове. ВНИМАНИЕ! Такива текстове не могат да излизат в ZEM и CAD формат!

	07.03.2012

·	В изход  в SHP формат е добавено и изход на линии - всички или само на избраните. За да изведете само даден тип може в Обекти-->Линии-->Изтриване/Смяна на тип линия-->Маркиране да изберете само определен тип линии.
·	В изход  в SHP формат е добавено и изход на условни знаци като точки - всички или само на избраните. За да изведете само даден тип може в Обекти-->Условни знаци-->Изтриване/Смяна на тип условен знак-->Маркиране да изберете само определен тип знаци.

	29.02.2012

·	В схеми на етажите на сграда в Параметри може да се настройва да излизат данните за правоспособното лице независимо, че схемата не е по наредба 14.

	10.01.2012

·	Във формата за имоти е добавен бутон file_1152.png
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 за редакция на параметрите на точките по границата на имота. Всички точки по границата на имота получават нови метод на определяне и метод на означаване.

	26.01.2012

·	В меню Редакция е добавено "Избраните в KML". За сега работи само на контури и надписи.

	24.01.2012

·	В командите за макетите на скица е добавена командата $исторически собственици$. Въвежда се в макета като командата за собственици (като цикъл) и работи като нея, но извежда историческите собственици на имота.

	13.01.2012

·	Полетата за идеални части за разширени на 5 цифри. Базата данни се преструктурира и не може да се чете с предишни версии на програмата!

	09.01.2012

·	В документите за парцеларни планове са добавени Баланс по нов НТП и Баланс по трайно предназначение на територията. 

