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1. Въведение 

Изграждането на система на кадастъра е процес, който се съобразява с 

традицията и нагласата на обществото. Това твърдение важи и за 

нормативната база, върху която се изгражда системата на кадастъра. Така се 

създават специфични, локални характеристики на системата на кадастъра  

България, които го отличават от кадастъра в останалите страни. 

Едновременно с това системите на кадастъра притежават и много общи 

характеристики [Cadastre 2014].  

След 2000 г. у нас стартира процес на трансформация на системата на 

вписване на актове в система на имотен регистър и създаване на имотни 

партиди за недвижимите имоти от кадастралната карта. Имотният регистър 

трябва да работи във връзка и в синхрон със системата на кадастъра по 

правила и ред, определени в ЗКИР. В закона съществуват някои основни 

противоречия, които пречат на реализацията на идеята. Освен 

институционалното разделение, създават се две отделни администрации (две 

агенции към две министерства), има и функционални противоречия в 

предназначението на двете системи. От една страна, в кадастъра се съдържат 

и данни за правото на собственост върху недвижимите имоти (чл. 2), от друга 

страна, в имотния регистър се вписват не права, а актове, с които се 

учредяват, прехвърлят, изменят, прекратяват или ограничават вещни права 

(чл. 3). По своята същност системата на вписванията запазва като основна 

своя функция вписването на актове, а не на вещни права. Остава открит 

въпросът откъде ще се появят данните за правото на собственост, които се 

съдържат в кадастъра?  

За периода след 1990 г. се създадоха масиви от цифрови данни за 

недвижимите имоти в цялата страна. Установени са правила за пренос на 

цифровите данни и интерпретацията им в различни информационни среди. 

Създадени са предпоставки за интеграция между системата на кадастъра и 

други системи на администрацията. В ЗКИР нормативно е определено и 

гарантирано актуализирането на данните в цифров вид. От това следва, че 

системата на кадастъра гарантира актуалност и непрекъснато увеличаване на 

обема от данните за поземлените имоти. По този начин се увеличава 

потреблението на данните и тяхната значимост. 

Масивите от цифрови данни в кадастъра и вписванията съставляват регистри 

с публичен достъп. Като се използват структурираните цифрови данни и 

интернет технологиите, достъпът до регистрите е лесен и бърз.  

Развитието на системата на кадастъра е свързано с избор на адекватен модел 
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на данните, такъв, че да отговаря на изискванията и очакванията на 

останалите административни системи Модел, който гарантира работата на 

системата, непрекъснато увеличаване на обема от данни и тяхната 

приложимост.  

2. Цел на дисертационната работа 

През октомври 2012 г. в пленарна зала на Народното събрание бе приет 

на първо четене законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР [ЗИД на 

ЗКИР]. Заложените в законопроекта норми същественно променят 

състоянието на кадастъра в България.  

В тази връзка,  целите на разработката са: 

1) Преглед и анализ на предлаганите изменения в [ЗИД на ЗКИР]; 

2) Дефиниране на предметната област на кадастъра, чрез прилагане на 
методика за моделиране; 

3) Преглед на международните стандарти ISO/TC 211 с възможно 

приложение в областта на кадастъра; 

4) Изграждане на методика за създаване на модел на кадастъра в 

съответствие с ISO/TC 211; 

5) Разглеждане на възможности за трансформация на модела с цел 

създаване на технология за автоматизиран обмен на кадастрални данни. 

3. Методика за описанието на структурите от 

кадастрални данни  

За описанието на структурите от данни в кадастъра се разработва UML 

Class diagram съгласно спецификацията на ISO 19103. Диаграмата и 

класовете са основните компоненти на модела. В ISO 19103 се използва 

понятието концептуална схема (Conceptual scheme), която е формално 

описание на концептуалния модел. Концептуалният модел специфицира 

приложимостта на обектите от реалността за определени цели, специфични 

за конкретния модел и неговата предметна област. Чрез концептуалния модел 

се създава абстракция на реалността, в която се дефинират обектите според 

тяхната роля, категория, според техните характеристики и според връзките и 

отношенията помежду им.  

Формализираният концептуален модел ще наричаме приложна схема. 

Процесът на формализация се извършва чрез семантиката на езика UML по 

правилата определени от стандартите ISO/TC 211. 

 Приложната схема е основата, върху която се определят 

характеристиките на обектите и правилата за обмен на цифрови данни между 

системите. Чрез приложната схема се унифицира описанието на структурите 

от данни, документира се тяхното съдържание и се създават условия за 

вярната им интерпретация от информационните системи.  
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Фиг. 2 . Роля на приложната схема при създаване на базата данни (схемата е 

заимствана от [GeoInfoDoc]) 

4. Приложна схема на данните на кадастъра в България 

Данните в кадастъра се разделят в следните групи според вида и 

предназначението си: 

- данни за точките от геодезическата основа и геодезическите измервания, 

участващи в изработването на кадастъра и контролирането на 

кадастралните дейности; 

- данни за административните адреси на обектите на кадастъра; 

- данни за административната карта, съдържаща информация за 

административно-териториалните единици, границите на кадастралните 

карти и данни за етапите по нейното създаване; 

- данни за идентификаторите на обектите на кадастъра; 

- данни за кадастралната карта, характеристиките на обектите на кадастъра, 

субектите, които упражняват вещни права върху обектите на кадастъра, 

документите, от които се черпят данни за вещните права.  

За обхвата на посочените по-горе данни се създава приложа схема на 

кадастъра с име BCS (Bulgarian Cadastre Schema). За разработване на 

приложната схема е използван софтуер Enterprise Architect Version 9.2 

(http://www.sparxsystems.com) и кодирани базисни схеми от проект 

HollowWorld (https://www.seegrid.csiro.au/wiki/AppSchemas/HollowWorld)  

Приложната схема, в съответствие с предметната област на кадастъра, ще се 

разработва в зависимост от следните базисни схеми: 

1. Стандарти, които специфицират инфраструктурата на 

пространствените обекти: 

- ISO 19103 - Conceptual schema language. 

2. Стандарти, които специфицират моделите от данни за 

пространствените обекти: 

- ISO 19107 - Spatial schema; 

- ISO 19108 - Temporal schema; 

- ISO 19109 - Rules for application schema; 



Състояние и възможности за развити на кадастъра в България   автореферат 

6 

 

- ISO 19111 – Coordinate Reference System. 

3. Стандарти, които специфицират управлението на данните за 

пространствените обекти: 

- ISO 19110 - Methodology for feature cataloguing; 

- ISO 19115 – Metadata. 

4. Стандарти за кодиране на географска информация: 

- ISO 19118 – Encoding; 

- ISO 19136 - Geography Markup Language (GML). 

 

Приложната схема на кадастъра се състои от пакети, които съдържат клас 

диаграмите, класовете и техните характеристики, методи и връзки.  

4.1. Приложна схема на модела на кадастъра 

В тази и следващите части е представена приложната схема на модела на 

кадастъра (BCS). При разработване на приложната схема са спазвани 

следните правила: 

-Името на пакета се състои от BCS_Name, където Name е съкращение, 

показващо тематичното съдържание на пакета 

-Името на класа се състои от абревиатура от две букви, знак „_” и 

конкретно име – XX_ClassName, където XX е абревиатурата на пакета, „C” 

за Cadastre, GB_ за GeodeticBase, AM_ за AdminInfoMap и т.н.  

-Класовете, образувани от стандартните топологични класове (ISO 19107 

„Toplogical primitive”), са с абревиатура TC. 

-Всички пакети, без основния, са със стереотип <<Leaf>> 

В схемата са разгледани в детайли само част от описаните по-горе пакети. 

Някои от тях са представени информативно само с един клас с цел да се 

добие обща представа за съдържанието и функционалността на пакета. 

Имената, съдържанието и етапът на разработка на пакетите са показани в 

таблица 3 . 

   Таблица 3. Използвани термини и тяхното значение  

Име на пакета Предназначение 

BCS_Address Представя административните адреси на обектите на 

кадастъра и адресите на субектите. В схемата на кадастъра 

адресите на обектите са отделен клас от класа адреси на 

субекти 

BCS_AdminInf

oMap 

Пакетът съдържа класове, представящи териториалните и 

административно-териториалните единици, обхвата на 

кадастралната карта с границата си и териториите с еднакво 

трайно предназначение. Териториите, за които кадастралната 
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карта е одобрена, и етапите на създаването ѝ също са предмет 

на класовете от пакета  

BCS_BaseObje

ct 

Пакетът съдържа основните класове, от които е изградена 

приложната схема на кадастъра, представящи геометрията на 

обектите и обектите, които нямат пространствени 

характеристики. Класовете от BCS_BaseObject наследяват 

класовете от ISO 19107, както и метаклас GF_FeatureType на 

GFM  

BCS_Cadastre Чрез класовете от пакета се представя предметната област на 

кадастъра. Обектите на кадастър, субектите и връзките 

между тях се описват чрез класове наследници на класовете 

от BCS_BaseObject  

BCS_CRS Координатни системи, ползвани в кадастъра. Класовете от 

пакета наследяват базисните класове от ISO 19 111  

BCS_Geodetic

Base 

Класовете от пакета представят геодезическите измервания, 

резултатите от измерванията, методите на измерване и 

обработка. Предвиден е клас, чрез който всяко геодезическо 

измерване се представя като документ наследник на клас от 

BCS_BaseObject  

BCS_SurveyPa

rty 

Класовете от пакета описват регистъра на правоспособните 

лица и документите, свързани с регистрацията на актуалното 

им състояние  

BCS_ProjectM

anagement 

Пакетът съдържа класове, чрез които се реализира 

актуализацията на данните в приложната схема на кадастъра. 

Предвиден е основен клас, чрез който проектите за 

изменение на данни се представят като документ наследник 

на класовете от BCS_BaseObject  

BCS_Nomencl

atures 

Използвани номенклатури в приложната схема на кадастъра. 

Класовете на номенклатурите имат стереотипи <<CodeList>> 

и <<Enumeration>> 

 

Пакетите от приложната схема на кадастъра използват следните пакети от 

базисните схеми на ISO TC/211: 

- ISO 19103 - Conceptual schema language; 

- ISO 19107 – Spatial schema; 

- ISO 19108 - Temporal schema; 

- ISO 19109 - Rules for application schema; 

- ISO 19118 - Encoding;  

- ISO 19136 - Geography Markup Language (GML) 
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4.2 Класове и клас диаграми в пакета BCS_BaseObject 

Пакетът BCS_BaseObject е със стереотип <<Leaf>> и в него се съдържат 

класовете предназначени за основните елементи (примитиви) на приложната 

схема.. Разработени са 4 клас диаграми съответно за геометричните 

примитиви, за идентификаторите в кадастъра, за документите и за лицата в 

схемата на кадастъра. 

Клас диаграмата, която представя геометричните примитиви в 

приложната схема на кадастъра, е показана на фиг. 33 . В нея основните 

примитиви са точка от граница, граница, очертание и територии, определени 

с граници и очертания, представени чрез класовете TC_SimpleArea и 

TC_ComplexArea. Основните правила при реализацията на клас диаграмата 

са: 

-  Геометричните примитиви са във връзка с топологичните примитиви 

от базисната схема на ISO 19107, TP_Node, TP_Edge, TP_Face, 

TP_Complex. 

- Точките от границите съвпадат с началната и крайната точка на 

границата. 

- Границите изпълняват всички описани в предишните точки 

топологични правила и ограничения. За тях са валидни операциите на 

класа TP_Edge и останалите свързани с него класове от базисната схема  

- Очертанията са подклас на границите, като наследяват всички техни 

атрибути. 

- Резултатът от операцията +getGeometry() върху класa TC_Boundary е 

обект от GM_Curve и следователно върху него могат да се прилагат 

всички допустими от ISO 19107 за класа операции. 

- Всички примитиви в схемата са „версионни” обекти. Под „версионен 

обект” ще се разбира обект, за който чрез атрибут, връзка или друга 

характеристика на класа се съхранява състоянието на обекта валидно за 

точно определен момент. Всеки от класовете има атрибут duration от 

тип BO_DateTime. По този начин всеки примитив има за 

характеристика начална дата на създаване и датата на неговото 

изменение. Всяко изменение на обекти от класовете на примитивите се 

приема за заличаване на предишния обект и създаване на нов.  

- Наследяване на обекти от TC_SimpleArea и TC_ComplexArea реализира 

връзката между обектите на кадастъра при тяхното изменение във 

времето. При разделяне, съединяване или изменение в 

границите/очертанията на обекта се изгражда връзка между новия 

обект и предишното състояние. 
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- За надписите и условните знаци се създават отделни класове, които 

имат атрибут с тип GM_Point или GM_Curve.     

 class BCS_BaseObjects

«FeatureType»

BO_Surv eyPoint

+ geometry  :GM_Point

+ ptType  :N_BndPointType

+ sign  :N_PointSymbol

+ surveyDocument  :GB_SurveyJob

+ accuracy  :N_PointAccuracy

+ duration  :BO_DateTime

TP_DirectedEdge

TP_Primitive

«type»

Topological primitive::TP_Edge

+ boundary()  :TP_EdgeBoundary

TP_DirectedFace

TP_Primitive

«type»

Topological primitive::TP_Face

TP_DirectedNode

TP_Primitive

«type»

Topological primitive::TP_Node

+ boundary()  :NULL

«type»

Topological Complex::TP_Complex

{root}

+ boundary()  :TP_ComplexBoundary

+ closure()  :Set<TP_Primitive>

+ coBoundary()  :Set<TP_DirectedTopo>

+ dimension()  :Integer

+ exterior()  :Set<TP_Primitive>

+ interior()  :Set<TP_Primitive>

+ isConnected()  :Boolean

+ isMaximal()  :Boolean

+ maximalComplex()  :TP_Complex

+ TP_Complex(GM_Complex*)  :TP_Complex

GM_Primitive

«type»

Geometric primitive::GM_Point

+ position  :DirectPosition

+ bearing(GM_Position*)  :Bearing

+ boundary()  :NULL

+ GM_Point(GM_Position*)  :GM_Point

«DataType»

BO_DateTime

+ beginDate  :DateTime

+ endDate  :DateTime [0..1]

«FeatureType»

TC_Boundary

+ bndType  :N_BoundaryType

+ dataSource  :BO_Documents [1..*]

+ legal  :N_LegalType

+ method  :N_LineDetermnation

+ duration  :BO_DateTime

+ symbol  :N_LineSymbol

+ projected  :PM_ProjectDocument

+ getGeometry()  :GM_Curve

«FeatureType»

TC_Delineation

+ flatlevel  :Integer = 0

+ sublevel  :Integer = 0

«FeatureType»

TC_SimpleArea

+ duratian  :BO_DateTime

+ getGeometry()  :GM_Surface
«FeatureType»

TC_ComplexArea

+ duration  :BO_DateTime

+ getGeometry()  :GM_Surface

«FeatureType»

BO_TextPoint

+ geometry  :GM_Point

+ angle  :Integer = 100

+ text  :CharacterString

+ txtType  :N_TextType

«FeatureType»

BO_Symbol

+ geometry  :GM_Point

+ angle  :Integer = 100

+ symbol  :N_PointSymbol

«FeatureType»

BO_TextLine

+ geometry  :GM_Curve

+ alignment  :N_LineTextAl ignment = CT

+ text  :CharacterString

«FeatureType»

BO_LineSymbol

+ geometry  :GM_Curve

+ symbol  :N_LineSymbol

1..*

bounded
1..2

0..*

1..*

2

topo

2..*

+subComplex 1..*

Contains

+superComplex 1..*

0..*

+maximalComplex 1

complex

geom

1
1..*

composed

1..2

1..*

composed
1..2

0..*

consistOf
0..*

face

geom2

geom

1..*

2

geom

*

 
Фиг. 33 . Клас диаграма на геометричните примитиви в приложната схема на 

кадастъра 
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4.2.1. Подробни точки, клас BO_SurveyPoint 

Класът представя пространствения обект точка от граница, гранична 

точка. Всяка граница има две гранични точки – начална и крайна. Предполага 

се, че всяка гранична точка е получена в резултат от геодезически 

измервания. Под геодезически измервания се разбира процес на набавяне на 

пространствена информация за обект, която еднозначно го определя в 

предварително зададена координатна система. В този смисъл геодезическо 

измерване е всяко определяне на положението на начална или крайна точка 

от граница. Геодезическите измервания се документират. За тази цел е 

предвиден класът GB_SurveyJob, който е наследник на BO_Documents от 

пакета BCS_BaseObject. GB_SurveyJob не е разработен в детайли. Неговото 

предназначение е представено в пакета BCS_GeodeticBase.  

4.2.2. Кадастрални граници, клас TC_Boundary 

Границата е обект от геометричната схема, дефинирана в ISO 19107 с 

характеристиките на GM_Curve и топологичния примитив TP_Edge. 

Границата е определена от сегменти GM_CurveSegment. Всички топологични 

правила и ограничения за TP_Edge са валидни и за обектите от класа 

TC_Boundary. Други ограничения за обектите от класа са: 

- Минимална дължина на граница; 

- Минимално разстояние между точките от GM_CurveSegment; 

Начините на задаване на ограниченията са указани в частта „Граници и 

обекти на кадастъра ”. 

4.2.3. Едносвързана област, клас TC_SimpleArea 

Една област G ще наричаме едносвързана, ако за които и да е две точки от 

областта  

i G и j G  съществува дъга F(z)= f(z), за която   не зависи от пътя на 

интегриране или за всяка дъга   с начало точка i и край точка j е вярно 

               

Класът TC_SimpleArea служи за дефиниране на пространствени обекти, 

части от територията, които са едносвързани области. В приложната схема на 

кадастъра такива обекти са: 

- Поземлените имоти; 

- Територията на кадастралната карта; 

- Кадастралните райони. 

Класът е свързан с клас TP_Face от топологичните примитиви на ISO 19107. 

По-детайлно представяне на пространствените обекти от този клас е дадено в 

част „Граници и обекти на кадастъра”. 
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4.2.4. Очертания, клас TC_Delineation 

Подобно на границите, очертанията от клас TC_Delineation са във връзка 

с класа TP_Edge. Чрез очертанията се определят самостоятелните обекти на 

собственост в сграда и съоръжение, зоните на ограничение, съоръженията и 

схемите на етажи. Ограниченията към очертанията са същите както и към 

границите. Различни са атрибутите на класа. Чрез връзка от тип 

генерализация класът разширява атрибутите на класа TC_PointBoundary. 

Освен атрибутите на граница в дефиницията за очертание са въведени два 

атрибута flatLevel и subLevel, които показват нивото на линията спрямо едно 

избрано изходно ниво. Атрибутът flatLevel е цяло число, положително и 

отрицателно, което показва ниво над или под земната повърхност, като с 0 се 

отбелязва ниво на линията върху земната повърхност. Атрибутът subLevel се 

използва за описание на части от самостоятелни обекти, които са над или под 

основното ниво flatLevel, фиг. 34 .Със стойност на атрибута subLevel = 0 

означаваме очертания, които лежат на основното ниво flatLevel. 

  
Фиг. 34 . Стойности на атрибутите flatLevel и subLevel при описание на 

обекти на кадастъра 

4.2.5. Версии на обектите от класовете в приложната схема, клас 

BO_DateTime 

Класът е със стереотип <<DataType>>. Чрез класа се реализират версии 

на обектите от приложната схема на кадастъра. Всяка версия е актуална за 

определен период от време. Класът има два атрибута от базисните типове на 

ISO 19103 DataTime, определени от година, месец, ден, час, минута, секунда 

и часова зона. 

Двата атрибута отразяват моментите на създаване и заличаване на 

информационните обекти. Времената могат да се приемат за момент на 

регистрация и заличаване на обекта в информационната система на 

кадастъра. Не винаги моментът на регистрация в информационната среда 

съвпада с момента на регистрация на пространствения обект. Времената са 

различни за всички случаи, при които пространствени или други обекти от 

схемата се регистрират от органи, различни от АГКК.  
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4.2.6. Идентификатори в приложната схема  

Идентификаторите са обекти в приложната схема, които гарантират 

уникалността на обектите. В приложната схема са разгледани 4 типа основни 

идентификатори и връзката между тях: 

Идентификатори на обектите на кадастъра – клас BO_CadastreIdentifier; 

Идентификатор на кадастрална карта – клас BO_MapIdentifier; 

Идентификатор на зона на ограничение – клас BO_ZoneIdent; 

Идентификатор на граница от административно-информационната 

карта – BO_BndIdentifier.  

 
Фиг. 35 . Клас диаграма на идентификаторите в кадастъра 

 

Класът BO_CadastreIdentifier е със стереотип <<FeatureType>>. Обекти 

от класа са идентификатори на имотите от територията на кадастралната 

карта. Геометрията на класа е точка от класа GM_Point. В приложната схема 

на кадастъра се различават няколко вида идентификатори. 

Идентификатор на имот е всеки идентификатор, който в обхвата на план 

или карта уникално и еднозначно посочва имот. Идентификаторът на имот е 

свързан с плана или картата, в които е използван. До влизането в сила на 

кадастрална карта различаваме идентификатори на имоти от КВС, 

кадастрален план и регулационен план (ПУП). С влизането в сила на 

кадастралната карта всеки имот получава нов идентификатор, а изброените 

по-горе наричаме идентификатори по предходни планове. Един имот може да 

има повече от един различни идентификатора в зависимост от плановете и 

картите, в които е изобразен. Един кадастрален идентификатор на имот от 
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кадастралната карта може да има връзка с един или няколко идентификатора 

от:  

- Карта на възстановената собственост; 

- Кадастрален план; 

- Подробен устройствен план или негово изменение. 

При структуриране на данните за идентификатора ще се приема, че всеки 

план, който определя идентификатор, е документ, обект от клас 

BO_Documents. Това определя връзката между класовете BO_Documents и 

BO_CadastreIdentifier. Обекти от този клас са само идентификаторите на 

обектите на кадастъра, определени от [Наредба 15, 2006, ЗКИР]. 

Идентификаторите по предходни планове нямат геометрични характеристики 

за място. Те се определят от класовете BO_IdentCadPlan, BO_IdentRegPlan, 

CC_IdentKVS, съответно за идентификаторите от кадастрален план, ПУП, 

КВС. Стереотипът на класовете е абстрактен (<<DataType>>).  

Класовете BO_IdentCadPlan, BO_IdentRegPlan, CC_IdentKVS имат връзка с 

класа CC_Documents чрез атрибут plan, който е с тип CC_Documents. 

Предходните планове се регистрират като обекти от този клас. 

Класът BO_BndIdentifier е разработен с цел идентифициране на граници 

от административно-информационната карта. Границите, които се 

идентифицират, са граници на териториалните и административно-

териториалните единици, границите на територията на кадастралната карта и  

границите на териториите с еднакво трайно предназначение. 

Идентификацията на границите се извършва при следните принципи: 

-Идентифицират се участъци от 

границите с начало и край гранична 

точка от BO_SurveyPoint; 

-Идентификацията се извършва въз 

основа принадлежността на 

границата към територия с 

определен код по ЕКАТТЕ; 

идентификаторът на граница се 

образува от EKATTE1-EKATTE2-

X, където ЕКАТТЕ1 е кодът по 

ЕКАТТЕ на територията отляво на границата, а ЕКАТТЕ2 е кодът по 

ЕКАТТЕ на територията отдясно на границата. С X е означен пореден номер 

на границата, уникален за наредената двойка ЕКАТТЕ1-ЕКАТТЕ2. 

Участъците от държавната граница са ориентирани по посока на часовата 

стрелка, при което идентификатор на участък от държавната граница има 0 за 

EKATTE1. В случаите, когато участъкът от границата принадлежи на 
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територия с едно ЕКАТТЕ, идентификацията се определя от 

EKATTE1=EKATTE2=EKATTE на територията. С цел оптимизация на 

дължината на записа на идентификатор на граница, в последния случай 

ЕКАТТЕ2 може да се приеме 0, тогава идентификаторът на граничен 

участък, принадлежащ на територия с едно ЕКАТТЕ, е ЕКАТТЕ-0-Х 

Кодовете по ЕКАТТЕ са декларирани в номенклатурната таблица 

N_CadEKATTE.  

4.3. Негеометрични примитиви в пакета BCS_BaseObject 

В пакета BCS_BaseObject са разработени класове, които представят 

негеометричните обекти в кадастъра. Въведени са две категории, които се 

наричат условно „документи” и „лица”.   

4.3.1. Документи в приложната схема на кадастъра 

Основен клас е BO_Documents, който е генерализация на останалите видове 

документи в кадастъра. Атрибутите на класа се наследяват от останалите 

класове. Всички планове, кадастрални, регулационни и други, използвани 

при създаването и поддържането на кадастъра се регистрират в системата 

като документи чрез класа BO_PlanActs. Кадастралната карта, веднага след 

издаване на заповедта за откриване на производството ѝ, също се регистрира 

като документ от клас AM_CadMap (BCS_AdminInfoMap:: AM_CadMap).  

Всички извършени геодезически измервания се разглеждат като документ 

и структура от данни от пакета BCS_GeodeticBase. Класът GB_SurveyJob е 

документ, който структурира данните за датата на измерванията, 

правоспособните лица, извършили измерването, датата, метода на измерване 

и обработка на резултатите и други характеристики.  

Всяко изменение в кадастъра се извършва чрез проект за изменение. За 

всяко изменение се регистрира документ от клас PM_ProjectDocument.  

Електронната форма на документа се представя чрез класа 

BO_ElectronicForm. Всеки документ може да има електронна форма, описана 

чрез файловия формат и съдържанието на документа. Документите, чрез 

които се прехвърлят, прекратяват и ограничават вещни права, са 

информационни обекти от класовете BO_Documents и BO_RegistryDocs. Чрез 

втория клас са представени документите, които са регистрирани в службата 

по вписвания. Тези документи имат атрибутите на класа BO_Documents и 

атрибути, характерни за регистрите в службата по вписвания – книга, 

регистър, том, дело и партида.  

За имотите, които участват в определен за вписване акт, службата по 

вписване създава партида. Обикновено това се прави за имотите от одобрена 

кадастрална карта. Партидите структурират данните за вписаните документи 

за един имот. За кадастъра са от значение частите „Б” и „В” на имотната 
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партида[13, чл. 59, 60, 61].. В схемата е предвиден е отделен клас BO_Partida, 

който е свързан с  класа BO_RegistryDocs. По-този начин за всяка партида се 

създава връзка към актовете, които са вписани в частите „Б” и „В”. 
 class BCS_BaseObject_Documents

«FeatureType»

BO_Documents

+ docID  :CharacterString

+ issueDate  :Date

+ issuer  :BO_PartyConcern

+ docType  :N_DocType

+ docPurpose  :N_DocPurpose

+ registaredDate  :Date [0..1]

+ electronicSignature  :BinaryData [0..1]

TC_SimpleArea

«FeatureType»

BCS_AdmInfoMap::AM_CadMap

+ cadMapID  :BO_MapIdentifier

+ stage  :N_ProcessStage [0..*]

+ getGeometry()  :GM_Surface

«FeatureType»

BO_planActs

+ planName  :CharacterString

+ planType  :N_PlanType

«FeatureType»

BCS_ProjectManagement::

PM_ProjectDocument

+ projectID  :Integer

«FeatureType»

BCS_GeodeticBase::

GB_Surv eyJob

+ surveyors  :SP_Surveyors

«FeatureType»

BO_ElectronicForm

+ fi leFormat  :int

+ contents  :BinaryData

«FeatureType»

BO_RegistryDocs

+ register  :CharacterString

+ book  :CharacterString

+ delo  :CharacterString

«FeatureType»

BO_Partida

+ nimber  :Integer

+ type  :N_PartidaType

1..*

party

0..*

1..*

createdBy

1..*

1..*

createdBy

0..*

1..*

createdBy

0..*

0..*

change

0..1

0..*

relatedTo

0..1

 
 Фиг. 36 . Клас диаграма на документите в приложната схема 

4.3.2. Субекти в приложната схема на кадастъра 

В приложната схема се дефинират класове, чрез които се структурират 

данните за субектите, които участват или имат пряк интерес от процеси в 

кадастъра. Като такива се определят субектите, които: 

- имат вещни права върху обектите на кадастъра, включително правото на 

ползване (R1); 

- с действията си ограничават вещни права върху обектите на кадастъра 

(R2); 

- имат представителни функции – представляват други субекти. (R3); 

- са представители на властта и публичната администрация (R4); 

- изпълняват технически дейности по създаване и изменение в кадастъра, 

правоспособни лица по ЗКИР (R5). 

Посочените 5 роли, които субектите имат в кадастралните процеси, могат да 

се представят от 3 класа и връзките между тях. Класове се дефинират за 

физически лица, за юридически лица и органи на публичната власт и 

администрацията. Предвид създаване на регистър на правоспособните лица 

се дефинира и още един клас за правоспособни лица SP_Surveyors. За 
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регистъра на правоспособните лица е предвиден отделен пакет 

BCS_SutveyParty в схемата. Общите атрибути за класовете, описващи 

субектите, са в клас BO_PartyConcern.   

 

 
Фиг. 37 . Клас диаграма на субектите в приложната схема  

4.3. Административно-информационна карта BCS_AdmInfoMap  

 

Административно-информационната карта е цифров модел на 

територията на страната, който съдържа граници и територии, определени с 

административен или съдебен акт на публичната власт. Всички граници в 

административно-информационната карта са и граници на обекти на 

кадастъра. Ако се въведе йерархия в кадастралните граници, тогава 

границите от административно-информационната карта са кадастрални 

граници от най-високо йерархично ниво. 

Друг белег на границите и териториите от административно-

информационната карта е фактът, че те се определят от административен 

орган (с изключение на държавните граници), съобразно компетентност, 

определена със закон.  

Данните, които съдържа административно-информационната карта са данни 

за: 
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- административно-териториалните и териториални единици в страната 

съгласно определенията за тях в ЗАТУРБ; 

- границите и териториите с еднакво трайно предназначение; 

- граници на териториите, за които се изработва или е одобрена 

кадастрална карта.  

Териториите с еднакво трайно предназначение се определят и изменят с 

актове на администрацията на МЗГ, МОСВ, МРРБ, областна, общинска и др. 

администрации. Примери за определяне на такива територии са: 

- урбанизирани територии - селищни образувания, определени с актове 

на МРРБ; 

- установяване и промяна на териториите с еднакво трайно 

предназначение в земеделски земи и гори с акт на администрацията на 

МЗГ; 

-  установяване на защитени територии, водни площи и други с актове на 

МОСВ; 

- територии, определени с акт на областна управа съгласно план по §4. 

Териториите с еднакво трайно предназначение представляват интерес и 

заради факта, че попадат в групата на „основните кадастрални данни”, 

характеристика са на поземлените имоти и едновременно с това се 

установяват с актове на администрация, различна от АГКК. Едно възможно 

решение е териториите с еднакво трайно предназначение да се регистрират 

от кадастъра, като зони на ограничение.  

Кадастралната карта се изработва за територията на цялата страна. В 

периода, за който страната ще се покрие с данни за имотите, ще се 

изработват и ще влизат в сила множество части от тази карта. Всяка част 

следните характеристики: 

· Територията ѝ е определена от група съседни поземлени имоти.  

· Границата на всяка кадастрална карта е и имотна граница. 

· Територията ѝ съдържа най-малко един имот.  

· Територията ѝ може да не е едносвързана област.  

· Границата на територията ѝ се задава чрез списък с координати.  

· След одобряване на кадастралната карта, координатите на точките по 

границата на територията ѝ може да се променят.  

В приложната схема на кадастъра всяка една кадастрална карта ще се 

разглежда като самостоятелен обект, идентифициран с уникален 

идентификатор по начина. 
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Фиг.40. Клас диаграма на административно-информационната карта  

 

Класът AM_AdmBoundary наследява класа TC_Boundary от примитивите 

на приложната схема на кадастъра. Като топологични примитиви, границите 

не се пресичат, не се дублират и всяка граница има начало и край обекти от 

класа BO_SurveyPoint. Границите, обекти от класа AM_AdmBoundary, 

определят съответни територии в картата. Допълнителните атрибути, които 

получават границите в административно-информационната карта са в 

съответствие с вида на територията. Всяка граница може да има повече от 

едно значение за вид например, границите на административно-

териториалните и териториални единици могат да са:  

o Държавна граница; 

o Областна граница; 

o Общинска граница; 

o Граница на район; 

o Граница на кметство; 

o Граница на землище; 
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o Граници на селища и селищни образувания. 

Затова атрибутът N_LineSymbol може да заема повече от една стойности. 

Въвеждат се и атрибути, фиг. 41., които показват вида на територията, която 

се затваря от границата, атрибутите isCad:Boolean, isAdm:Boolean, 

isReserved:Boolean. Възможно е една и съща територия да има повече от една 

характеристика за вид, фиг. 41  

 
Фиг. 41. Пример за административно-информационната карта 

5. Обекти на кадастъра в приложната схема, пакет 

BCS_Cadastre  

Обектите на кадастъра са подмножество на пространствените обекти от 

материалния свят. Обособяването им в отделна група може да се извърши, 

ако предварително са известни техните общи белези, както и поведението им 

в процесите от реалния живот. От определението за поземлен имот в [ЗКИР, 

чл. 24, ал. 2] става ясно, че правото на собственост е определящо за обект 

поземлен имот и го отличава от останалите пространствени обекти. 

Може да се приеме тезата, че обектите на кадастъра са пространствени 

обекти, определени съобразно правото на собственост. Следователно 

множеството от обекти на кадастъра ще е определено, ако е известно правото 

на собственост върху пространствените обекти.  

Тезата свързва определянето на обектите на кадастъра със системата на 

вещното право. В [ЗС], чл. 110] вещите са определени като движими и 
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недвижими. Недвижимите вещи са земята и трайно прикрепените към нея 

материални предмети. Недвижимите вещи, наричани още недвижими имоти 

или само имоти, са предметната област на кадастъра. 

Можем да определим обектите на кадастъра като недвижими имоти, а целите 

на кадастъра, като процес на регистрация и еднозначно описание на обектите 

с оглед определяне на вещните права върху тях. 

Това определение е достатъчно за дефиниране на предметната област на 

кадастъра, но не е достатъчно, за да се разграничат обектите на кадастъра от 

всички материални обекти, части от земната повърхност или здраво 

прикрепени към нея.  

Първата причина за това е липсата на определеност в правото на 

собственост. За цялата история на вписванията в България няма период, през 

който да са регистрирани вещни права върху недвижими вещи. Информация 

за вещни права може да се извлече след преглед и анализ на вписан акт или 

друг документ, но без гаранция за истинност и пълнота в заключението по 

отношение на вещните права.   

Втората причина е в трудността при определяне на границите на 

недвижимите имоти „съобразно правото на собственост”. Съществуват много 

и различни източници на информация и описания за имотите – регистрирани 

актове, планове, скици, схеми, цифрови модели и други. Често един имот има 

различни „копия” според различните източници и границите му се определят 

трудно. При тези условия определяме целта на кадастъра като създаване 

на карта на собствеността върху недвижимите имоти, чиито граници 
са определено от геодезически измервания.  

При реализацията на приложната схема на кадастъра се спазват следните 

принципи: 

- Границите на обектите на кадастъра се определят в резултат на преглед 

и анализ на съществуващите източници за имотите. Процесът на 

определяне на границите е техническа дейност, чрез която границите се 

определят от координатите на граничните точки, обекти от класа 

BO_SurveyPoint, в референтна координатна система дефинирана в 

пакета BCS_CRS. Регистрацията на геодезическото измерване става 

чрез класовете от пакета BCS_GeodeticBase. Приоритетна техническа 

дейност при определяне на граници е геодезическо заснемане и 

обработка на измерванията. Друг начин за определяне координатите на 

точките от границата е преобразуването и от графичен план. И двете 

дейности са нормативно определени. Казваме, че геодезическото 

заснемане е приоритетна дейност, защото чрез него определянето на 

границата е актуално, и с гарантирана точността. Геодезическо 

измерване може да се прилага във всички случаи, когато границите са 

материализирани. Има и случаи, когато границите са регистрирани в 

предходни планове, карти или други графични източници. Без значение 
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дали са материализирани или не, информацията от графичните 

източници е важна за определяне местоположението на границата, 

особено при начално създаване на цифров кадастър. В тези случаи се 

прилага преобразуване на плановете в цифров вид. 

- Точността в положението на границите се определя от точността в 

положението на точките от BO_SurveyPoint и от характеристиките на 

източника за границите на обектите на кадастъра, например мащаб и 

вид на графичния план или карта. Всеки източник на информация за 

граници и неговите характеристики се регистрират като обекти от 

BO_Documents. В резултат на анализ на източниците за граница се 

определя едно нейно положение. 

- Границите имат характеристика, която ще наричаме правен статут или 

правно значение. Правното значение на границата е характеристика, 

която показва нейното публично утвърждаване или съгласие. Правно 

значими са границите, установени с актове, както и границите с 

декларирано съгласие на съседите. Документите, чрез които се 

декларира правното значение на границите, се регистрират като обект 

от BO_Documents; 

- Характеристиките правно значение и точност по положение имат 

различен характер. Една граница може да е утвърдена с акт, но 

точността ѝ да не отговаря на определени изисквания. Граница с 

правно значение може да изменя положението си с цел повишаване 

точността в положението на точките, които я определят. Една граница 

може да се изменя, докато точността в положението на точките, които я 

определят, не попадне в интервала на предварително зададена 

допустима точност. Всяко изменение в границите става с проект, обект 

от клас PM_ProjectDocument. 

Границите и очертанията определят територии на обектите на кадастъра. 

В приложната схема са предвидени класове за: 

- Поземлен имот, клас C_LandProperty. Поземлените имоти са 

едносвързана области, определени с граници съобразно правото на 

собственост [13, чл. 24]. Относно местоположението си поземлените 

имоти покриват цялата територия на една държава, без препокривания. 

Така определени, поземлените имоти могат да се представят като 

множество от съседни геометрични фигури в равнината на картата. 

Важна характеристика на поземления имот е неговото предназначение. 

Предназначението на имота е разрешено и установено от закона или от 

друг акт ползване на територията на имота с цел облагодетелстване. 

Това е следствие от спецификата на правото на собственост и другите 

вещни права. Вещните права се признават за задоволяване на интереси. 

Носителят на правото на собственост задоволява своите интереси, като 

владее, ползва и се разпорежда с имота [Боянов, Вещно право.]. В 
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кадастъра за тази цел се използват двете характеристики, територия с 

еднакво трайно предназначение и начин на трайно ползване. 

Територията на един имот може да попадне в повече от една територия 

с еднакво трайно предназначение (фиг. 41), но трябва да има само един 

начин на трайно ползване. Двете характеристики могат да се заменят с 

една, която да описва преобладаващото предназначение на имота с 

оглед на придобиване на блага от него или имотът да се раздели на два 

имота.    

 

 
Фиг. 42. Клас диаграма на обектите на кадастъра  
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5.1. Сгради, клас C_BldProperty 

В приложната схема на кадастъра се регистрират сгради и съоръжения чрез 

обекти от клас BO_ComplexArea. Съоръженията се регистрират като обекти, 

ако в тях има самостоятелни обекти на собственост. Реализацията на схемата 

осигурява възможност за регистрация на обекти сгради и съоръжения, които 

не са едносвързани области. Обектите се представят чрез контурите на 

техните части, с които са свързани със земята. При сградите това са 

очертанията на надземните части на сградата до определена височина. 

Частите от сградата, които са разположени по-високо участват в 

определянето на схемата на етаж, фиг. 43. По подобен начин се представят и 

съоръженията.  

    

Фиг.43. Сгради и съоръжения в приложната схема на кадастъра 

5.2. Схема на етаж, клас C_FlatSchema 

Схемата на етаж е обект от клас TC_ComplexArea с възможност да се 

представят повече от един контури за етаж. Понятието „етаж” няма точно 

определение. Прилага се в много случаи с различия в смисъла. Използва се за 

дефиницията на адрес, при конструкциите на сгради и съоръжения, при 
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архитектурата на сградите и т.н. Използват се и допълнения към понятието 

като „мансарден етаж”, „полуетаж” и др. За описание на самостоятелните 

обекти в сгради и съоръжения се предлага нов клас наследник на 

TC_ComplexArea. Обектите от този клас се наричат ниво в сграда или 

съоръжение. Това понятие заменя понятието етаж в приложната схема на 

кадастъра. Въвеждането на ново определение, заменящо етажа, се основава 

на следните правила: 

- Дефинира се повърхнина, върху която лежи самостоятелният обект. 

Самостоятелните обекти на етажа могат да са разположени на повече 

от една равнина, фиг. 44. Равнините на самостоятелния обект са 

поднива на основното ниво, на което той лежи; 

- Въвежда се самостоятелна номерация на нивата и съответно на 

поднивата, независеща от номерацията на етажите в част 

„Архитектура” на проектите за строителство; 

- Създава се независима система за еднозначно описание на 

пространствените обекти и връзките между тях;        

- Избира се едно изходно ниво 0, съвпадащо с повърхнината на 

поземлените имоти. За всяка сграда или съоръжение се определят нива, 

цели последователни числа със знак „+“, когато нивото е над основната 

повърхнина на поземлените имоти, и знак „-“, когато нивото е под 

основната повърхнина на поземлените имоти. 

Системата за номерация на нивата и поднивата дава уникалност на 

идентифициране на обектите вътре в сградата. Самостоятелните обекти се 

състоят от едно или повече поднива на определено ниво в сградата, което е 

основно за самостоятелния обект. Основно ниво на самостоятелния обект е 

онова на което се намира неговия вход. Всички поднива на самостоятелния 

обект са „под” или „над” основното ниво. Всяко подниво на самостоятелния 

обект се отбелязва съответно с положителна или отрицателна стойност. 

Например, ако обектът е с основно ниво 1, първото подниво над основното е 

„1.1“, а първото ниво под основното е „1.-1“.  

 

 
 

Фиг.44.Нива и самостоятелни обекти в сграда 
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5.3. Недвижим имот, клас C_Property 

Класът C_Property е обобщение на поземлен имот (специализация на 

класовете C_BldProperty, C_LandProperty, C_PropertyObject ). Атрибути на класа са 

общите характеристики на обектите на кадастъра. Всеки обект от C_Property 

наследява съответните атрибути на класовете с които има връзка. Обект от 

този клас е всеки един обект на кадастъра – поземлен имот, сграда, 

съоръжение със самостоятелни обекти, самостоятелен обект в сграда или в 

съоръжение  

Класът има връзка с класовете, чрез които се представят вещните права, 

правото на собственост и вещните права върху чужда вещ. Чрез тях се 

осъществява основната връзка между обекти и субекти в кадастъра.  

Класът C_Property има връзка и с класовете, с които се представят 

ограниченията върху обектите. Ограниченията са два вида, такива, за които 

са посочени територии с техните очертания, и такива, за които няма посочена 

територия. Обектите от тези ограничения се отнасят към обектите поземлени 

имоти. Тази част не е развита докрай. Реализацията на връзките не дава 

възможност да се укаже ограничение от тип „господстващ-служещ” имот, 

която е характерна за сервитутни вещни права. За тази цел може да се 

използва атрибутът name на C_RestrictedArea, в която да се опише с текст 

налаганото ограничение. Реализацията на класа C_RestrictedArea не е 

окончателно решение и подобно на класовете PM_ProjectDocument и 

SP_Surveyors, подлежи на по-детайлно разглеждане.       
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Фиг. 45. Клас диаграма на връзките субекти-обекти в кадастъра 

5.4. Връзка субекти - обекти в приложната схема, клас C_RRO 

Класът C_RRO е основен клас за връзката между субектите и обектите на 

кадастъра (фиг. 45). Регистрацията на обекти от този клас е алтернатива на 

регистрацията на вещни права. В действителност в приложната схема на 

кадастъра се регистрират връзки между субекти и обекти. Основание за 

съществуване на връзката е наличие на документи, които показват 

отношението между субекти и обекти. Това са документи, от които се черпи 

информация за вещните права.  

В съответствие с разделението на правата на право на собственост и вещни 

права върху чужда вещ, класът C_RRO е генерализация, в която са включени 

други два класа – C_RUsage и C_RRestriction. Обектите от класа C_RUsage 

реализират връзка между субекти и обекти, която отговаря на право на 

ползване. Обектите от класа C_RRestriction реализират връзка между субекти 

и обекти, отговаряща на ограничение на вещните права.  
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Обектите на кадастъра също са разширени с класовете C_ZoneR и 

C_RestrictedArea. Класът C_ZoneR представя зоните на ограничение. Класът 

е наследник на топологичния клас TC_ComplexArea. Класът C_RestrictedArea 

представя ограниченията върху имотите, за които няма определена с 

очертания територия. Класът не е развит в детайли, но неговото 

предназначение е да отразява отношенията между имотите чрез създаване на 

връзка „господстващ имот-служещ имот”. В предложената клас диаграма, 

фиг. 45., тази връзка се осъществява чрез: 

- връзката restrictedBy, наследена от класа C_ZoneR; 

- връзката aggregation „restrictedBy” между класа C_RestrictedArea и 

C_Property. 

Класът C_RRestriction има връзка с двата класа C_ZoneR, 

C_RestrictedArea и с C_Property, като по този начин реализира ограниченията 

в правото на собственост. 

Осъществяването на посочените връзки в приложната схема е възможно, ако 

предварително е известно какви връзки пораждат регистрираните. Всеки 

един от обектите от C_RRO съдържат поне един документ от 

BO_RegistryDocs или BO_Documents.   

5.5. Зона на ограничение, клас C_ZoneR 

Зоните на ограничения са територии върху, над и под земната 

повърхност, образувани около пространствен обект, който не е обект на 

кадастъра. Зоните на ограничение може да са територии, определени от 

проводи и съоръжения или граници от общ устройствен или подробен план, 

фиг 46. Като зони на ограничение могат да се представят и териториите с 

еднакво трайно предназначение. Изобщо зоните на ограничение са други 

пространствени обекти, които променят ползването на поземлените имоти, 

налагат ограничения върху него. Зоните на ограничение се определят с 

административен или нормативен акт или договор  и въз основа на 

предоставени данни за пространствени характеристики на зоната. В случая на 

отразяване на ограничение заради съоръжение тези данни са габаритът на 

съоръжението и размерът на буферна зона около него. В случая на 

ограничение, произтичащо от ОУП, това са границите на устройствените 

зони.    

Зоните на ограничения се представят чрез обекти от C_ZoneR и са 

наследници на топологичния клас TC_ComplexArea. Зоните на ограничения 

са обекти от тримерното пространство, но в приложната схема на кадастъра 

те са ограничени в представянето си и са част от повърхнина, определена с 

очертания и граници. Както бе посочено, идентификатора на зоната може да 

участва и надморската височина, откъдето се съди за пространственото 

разположение на зоната.  
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Фиг.46. Илюстрация на зона на ограничение и обекти на кадастъра 

 

Други особености на регистрацията на зоните в приложната схема на 

кадастъра са: 

- зоните се идентифицират с идентификатори от BO_ZoneIdent; 

- зоната се регистрира в кадастъра с проект, обект от клас 

PM_ProjectDocuments; 

- Актът, с който се установява зоната, може да е закон или друг 

нормативен акт, заповед, план, карта или друг документ, който се 

регистрира чрез класа BO_Documents; 

- субектите, които имат интерес от регистрацията на зоната, се 

регистрират в BO_PartyConcern; 

- зоната на ограничение поражда ограничение върху вещните права, 

което е обект от C_RRestriction; 

- класът C_ZoneR е разширен с класа C_RestrictedArea, когато 

ограничението няма указана територия. Чрез трите класа C_Property, 

C_ZoneR и C_Restricted Area и връзките между тях може да се 

реализира отношение между обектите на кадастъра от типа 

„господстващ-служещ имот”. Това са случаите, при които 

ограничаващият и ограниченият обекти са обекти на кадастъра. Тогава 

ограничението се регистрира чрез класа C_RestrictedArea 

 

6. Кодиране на приложната схема, ISO 19118  

Целта на стандартизацията на приложната схема на кадастъра е постигане 

на оперативна съвместимост в едновременната работа на разнородни 

географски информационни системи.  

Стандартите ISO 19100 осигуряват оперативната съвместимост между 

системите чрез изпълнение на две условия: 
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- Създават се правила за описание на логическата структура и 

съдържанието на данните. С тази цел се създава приложна схема по 

правилата на ISO/TC 211, подробно разгледани в предишните части на 

документа. 

- Създават се независими от системите структури от данни, които са в 

съответствие с приложната схема. 

  
Фиг. 48. Принципна схема на обмен на данни между системи (ISO 19118) 

При обмен на данни между две системи A и B, фиг. 48, приложната схема 

играе основна роля за постигане на оперативна съвместимост. Схемата на 

фиг. 48 ще разглеждаме при следните предпоставки: 

- Двете системи A и B съхраняват данните си в бази данни със структури, 

описани във „вътрешните” схеми A и B, които са различни. Схемите са 

уникални и са валидни за данните и операциите на съответната 

система. 

- Система B се нуждае от данните на система A. 

- Разработена е приложна схема I, независима от системите A и B. 

За да се осъществи трансфер на данни от система A към система B, се 

изпълняват следните стъпки: 

а) Данните на система A се привеждат в структурите съгласно указаните в 

приложна схема I структури. Това се извършва от подходящ софтуер Ta на 

система A. Резултатът е структура от данни, съответстваща на приложната 

схема I, която се запазва в обхвата на система A. 

б) Използва се софтуерен процес за кодиране R (encoding service) на данните 

в системно независими структури по определени правила Ri. Данните се 

записват във файл в обхвата на система A. 
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в) Система A стартира процедура за трансфер Ts на данните към система B. 

При трансфера се използва общ и за двете системи протокол. Протоколът 

позволява трансферът да се извършва в реално време или чрез запис на твърд 

носител. 

г) Система B получава данните чрез Ts и в съответствие с избрания протокол. 

д) Система B преобразува (разкодира) данните в съответствие с приложната 

схема I и процеса R
-1

. 

e) Извършва се трансформация на данните от структурите, дефинирани от 

приложната схема I в структурата на вътрешната схема на системата B.   

Стандартите ISO 19103 и ISO 19109 указват правилата за създаване на 

приложна схема. Стандартът ISO 19118 указва правилата за кодиране Ri и 

процесите R и R
-1

. Той стандартизира стъпки б) и д) от описаните по-горе. 

Останалите етапи на изпълнение на схемата от фиг. 48 са конкретни 

софтуерни решения, които не са в обхвата на ISO 19118.  

Правилата Ri специфицират процеса на трансформация на структура от 

входни данни в структура от изходни данни. Чрез тях се определят следните 

изисквания: 

- Общи изисквания. Те определят езика и начина на организация на 

приложната схема. Указват се възможни за използване кодови таблици 

за променливи от тип CharacterString. Специфицират метаданните, 

описващи процеса на кодиране. Въвеждат общи изисквания към 

структурите и идентификацията на данните. Специфицират механизма 

на актуализация, чрез което се разрешава при повторно кодиране да се 

вземат предвид само изменените данни.  

- Специфични изисквания към входните структури от данни и 

съответствието им с приложната схема. 

- Специфични изисквания към изходните структури от данни и 

съответствието им със съответната приложната схема. 

- Правила за конвертиране. 

Правилата за трансформация се прилагат в два варианта – трансформация 

на приложната схема и трансформация на данни. В първия случай на 

трансформация приложната схема от UML клас диаграми се трансформира в 

XML схема (XSD/DTD). Във втория случай данните от базата данни със 

схема А, фиг. 48, се трансформират в XML документ със структура, 

съответстваща на XSD/DTD схемата. Двата случая, фиг. 48, съставят процеса 

на трансформация. Създаването на XML схемата е еднократен процес. На 

една приложна схема съответства една XML схема. Трансформацията на 

данни се извършва всеки път при извеждане или въвеждане на данни.  

Реализацията на механизма на трансформация на данни става с помощта на 

софтуерен компонент. Софтуерите, които доставят пространствени данни 

през интернет, разполагат с такава функционалност. 
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Трансформацията от UML в XML схема се извършва еднократно. За тази 

цел може да се използва софтуер за автоматично трансформиране или то да 

се извърши ръчно, като се спазват правилата, описани в ISO 19118. Някои от 

технологиите за автоматично трансформиране на UML в XML бяха посочени 

в 3.2. Такива възможности осигуряват XML Spy[www.altova.com], FullMoon 

[FullMoon], ShapeChange [http://shapechange.net] и други   

 

 
   

 Фиг. 49. Трансформация на приложна схема и на данни. 

7. Приложение на GML за създаване на XML схема  

Международният стандарт ISO 19136 – GML е указание за създаване на 

XML документи, съдържащи дефиниции и данни за пространствените 

обекти. GML е език за моделиране, обмен и съхранение на пространствена 

информация [ISO19136]. GML използва граматиката и синтаксиса на XML. 

На практика GML се прилага чрез използване на XML схеми, в които са 

кодирани компонентите на езика. Стандартът ISO 19136 GML обединява 

правилата и базисните схеми на стандартите, които бяха разгледани в 

предишните части на работата. Някои от по-важните зависимости на ISO 

19136 GML са: 

- Базисната схема на стандарта е в съответствие с изискванията на ISO 

19103 и ISO 19109. Концепцията на GML е следствие от ISO 19 100. 

- GML се прилага чрез базисни XML схеми (XSD), които са разработени 

в съответствие с ISO 19 118. 

- GML ползва геометричните примитиви на ISO 19107. 

- Останалите стандарти за метаданни, координатни системи, каталог на 

данните, времево измерение на данните (temporal schema) и други са 

реализирани чрез базисните схеми на GML. 

В този смисъл GML може да се разглежда като основен инструмент за 

създаване на XML приложна схема на обектите и характеристиките на 

кадастъра. Във версията на езика GML 3.0 има 28 базисни схеми (28 XSD 
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документа), в които са дефинирани класове, връзки, атрибути и други 

компоненти на моделите. Схемите са свързани помежду си в йерархична 

структура. Основната схема е gml.xsd. С оглед на задачата, която си 

поставяме, разглеждаме GML приложенията като два вида – XML/GML 

схема и XML/GML документ.   
В примера изложен по-долу е показано как може да се създаде XML схема, 

като се използва GML.   

Разработени са XML схема и документ, които отразяват обектите на 

кадастъра, от фиг.49а. Приложната схема съдържа дефиниции за гранични 

точки, имотни граници, кадастрални идентификатори и поземлени имоти. 

GML кодът на схемата е представен в cadastre.xsd. При кодирането на 

схемата са спазвани следните правила: 

  

1) Указано е местонахождение на схемата -  

http://www.cadastrebg.org/schemas. По този 

начин се осигурява непрекъснат достъп до 

елементите на схемата. Префиксите за 

специфичните елементи на схемата и за 

елементите на базисната схема са съответно 

„app” и  “gml”.  

2) В приложната схема са включени елементи 

на базисните схеми на GML. Базисните 

схеми в  GML съответстват на определени 

характеристики на обектите. Например, 

topology.xsd, coordinateReferenceSystem.xsd, 

geometryBasic0d1d.xsd са схеми, в които са 

дефинирани класове необходими за 

описание съответно на топология, координатни системи, обекти на 

геометрия в равнината. Схемата gml.xsd е основна схема. Чрез 

включването и в приложната схема става възможно използването на 

класовете от всички останали GML схеми. В случая е включена 

gml.xsd: 

<import namespace="http://www.opengis.net/gml" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.0.1/base/gml.xsd"/> 

За всеки един от пакетите на приложната схема в UML е възможно да 

се разработи отделна схема в GML, отделен gml.xsd. По този начин за 

нуждите на кадастъра могат да се разработят няколко приложни схеми 

в GML. Всяка от тях ще бъде предназначена за определен случай. 

Приложната схема съдържа GML обекти, които наследяват класовете 
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от базисните схеми, като: 

a. Всички класове от приложната схема, определени за отделни 

обекти наследяват AbstractFeatureType; 

b. Всички класове от приложната схема, определени за обекти 

съставени от други обекти наследяват 

AbstractFeatureCollectionType; 

c. Всички характеристики на обектите се декларират като елементи 

<element …> в приложната схема.   

Шаблон за създаване на класове в приложната схема чрез използване 

на GML e: 
<element name="xxx" type="app:xxxType" substitutionGroup="gml:_Feature"/> 

    <complexType name="xxx"> 

        <complexContent> 

            <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

                <sequence> 

                    <element ref="gml:…." /> 

                     <element name = "aaaa" type="ttt"/> 

                    … 

                </sequence> 

            </extension> 

        </complexContent> 

    </complexType> 

Атрибутите на класа са елементи, които могат да са:  

- от базисните типове, например характеристиката „източник на 

данни за имота”, datasource, е от тип string;    

- наследници на класове от базисната схема, например <element 

ref=”gml:Face”…, е топологична характеристика на поземления 

имот. 

- наследници на свойства на други класове от приложната схема, 

например <element ref=”app:LandPurpose”…> В случая LandPurpose 

е клас от стереотип Enumeration, съдържащ примерни кодове за 

предназначение на поземлените имоти. 

3) В схемата е реализирана топологична връзка между обектите: гранична 

точка, граница и територията на поземлен имот. Тези обекти съответно 

наследяват: gml:Node, gml:Edge и gml:Face. За всеки от топологичните 

обектите има по един атрибут, който показва пряката връзка със 

съответния топологичен клас от GML.  

4) В схемата е реализирана връзката между топологията и геометрията на 

обектите. За всеки обект от приложната схема има по един атрибут, 

който наследява съответна геометрична  характеристика. На 

топологичните обекти: Node, Edge, Face съответстват геометрични 

характеристики: pointProperty, curveProperty, surfaceProperty. По този 

начин се осигурява наследяване на геометрични характеристики от 
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класовете в приложната схема. Изборът на характеристиките, които ще 

бъдат наследени, определя степените на свобода при конструиране на 

геометричните обекти. Например, curveProperty осигурява наследяване 

на максимален брой геометрични характеристики, чрез които се 

описват линии. Чрез нея се наследява класа Curve. Характеристиката 

segments на класа Curve позволява конструиране на линия състояща се 

от много части, свързани помежду си, например обекти от класовете 

LineString, Arc и други.  

5) Връзката между елементи на приложната схема се реализира чрез 

дефиниране на нов елемент complexType. В примера е кодирана 

връзката към класа кадастрален идентификатор. Типът CadIdent 

наследява характеристиките на асоциативните връзка чрез 

gml:AssociationAttributeGroup. Характеристика на поземления имот е 

cid, която е пряк наследник на асоциативната връзка CadIdent. 

Съдържанието на приложната схема, cadastre.xsd е: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<schema targetNamespace = "http://www.cadastrebg.org/schemas" 

    xmlns:app = "http://www.cadastrebg.org/schemas" 

    xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"  

    xmlns ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 

version="0.0">  

<!-- Указва базовите схеми, елементи от които се използват в приложната схема. В случая 

чрез gml.xsd se включват всички схеми от GML 3.0.1-->     

    <import namespace="http://www.opengis.net/gml" 

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.0.1/base/gml.xsd"/>    

<!-- Елемент в приложната схема определящ съдържанието на кадастралната карта 

<CadastreMap>. В примера са включени само някои елемента на кадастралната карта   

          - кадастрални идентификатори 

          - landimmovable, поземлен имот 

          - geopt, точки от граница 

          - bnd, кадастрална граница --> 

    <element name="CadastreMap" type="app:CadastreMapType" 

substitutionGroup="gml:_FeatureCollection" ></element>     

    <complexType name = "CadastreMapType"> 

        <complexContent> 

            <extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType"> 

                <sequence> 

                    <element name="identifier" type="app:CadastreIdentifierType" minOccurs="1" 

maxOccurs="unbounded"/> 

                    <element name="landimmovable" type="app:LandImmovableType" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

                    <element name="geopt" type="app:BndPointType" minOccurs="2" 

maxOccurs="unbounded"/> 

                    <element name="bnd" type="app:BoundaryType" minOccurs="2" 

maxOccurs="unbounded"/>   
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                </sequence>   

            </extension> 

        </complexContent> 

    </complexType>    

    <!-- Дефиниция за кадастрален идентификатор. Всички елементи на кадастралната 

карта са обекти  

         от класове наследници на AbstractFeatureType. 

         В дефиницията за кадастрален идентификатор са кодирани най-съществеите 

характеристики: 

              - полетата от кадастралния идентификатор 

              - координатите на точка посочваща мястото на кадастралния идентификатор -->  

    <element name="CadastreIdentifier" type="app:CadastreIdentifierType" 

substitutionGroup="gml:_Feature"/> 

    <complexType name="CadastreIdentifierType"> 

      <complexContent> 

          <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

              <sequence> 

                  <element ref="gml:pointProperty"/> 

                  <element name = "cadmap" type="string"/> 

                  <element name = "cadreg" type="integer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

                  <element name = "cadimmovable" type="integer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

                  <element name = "bldimmovable" type="integer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

                  <element name = "partofbld" type="integer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

              </sequence> 

          </extension> 

      </complexContent> 

    </complexType> 

<!--  Дефиниция за точка от кадастрална граница. Всяка точка е начало или край на 

кадастрална граница. В дефиницията е включена и  

      топологичната връзка с границите.--> 

    <element name="BndPoint" type="app:BndPointType" substitutionGroup="gml:_Feature"/> 

    <complexType name="BndPointType"> 

        <complexContent> 

            <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

                <sequence> 

                    <element ref="gml:Node" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

                    <element ref="gml:pointProperty" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

                </sequence> 

            </extension> 

        </complexContent> 

    </complexType> 

<!-- Дефиницията за кадастрална граница. При всички топологични елементи на картата е 

указана връзката между топологичен и геометричен обект от класовете на 

     на базовата схема gml.xsd (ISO19107 и ISO19136 - gml:Edge и gml:curveProperty --> 

    <element name="Boundary" type="app:BoundaryType" substitutionGroup="gml:_Feature"/> 

    <complexType name="BoundaryType"> 

        <complexContent> 

            <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

                <sequence> 
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                    <element ref="gml:Edge" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

                    <element ref="gml:curveProperty" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

                </sequence> 

            </extension> 

        </complexContent> 

    </complexType> 

<!--  Поземлен имот. Участва в топологията с границите и точките от граници. Като 

характеристики на поземления имот са дефинрани: 

      - datasource източник на данните за поземления имот. Характеристиката е определена 

чрез елемента datasource от тип string 

      - Указана е връзката с кадастралния идентификатор. Елементът cid е от тип CadIdent, 

който е асоциативна връзка с  

        кадастралния идентификатор 

      - Характеристиката "предназначение" LandPurpuse е реализация на връзка с 

предварително зададени типове, Enumeration --> 

    <element name="LandImmovable" type="app:LandImmovableType" 

substitutionGroup="gml:_Feature"/> 

    <complexType name="LandImmovableType"> 

        <complexContent> 

            <extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

                <sequence> 

                    <element ref="gml:Face" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

                    <element ref="gml:surfaceProperty" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

                    <element name = "datasource" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

                    <element ref="app:LandPurpose" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

                    <element name="cid" type="app:CadIdent"/> 

                </sequence> 

            </extension> 

        </complexContent> 

    </complexType> 

    <!-- Елементът е кодирана в GML асоциативна връзка с кадастрален идентификатор 

CadastreIdentifier"--> 

    <complexType name="CadIdent"> 

        <sequence> 

            <element ref="app:CadastreIdentifier"/> 

        </sequence> 

        <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

    </complexType> 

<!-- Дефиниция на списък с предварително определени стойности за предназначение на 

имота - Enumeration --> 

    <element name="LandPurpose" type="app:LandPurposeType"/> 

    <simpleType name="LandPusposeType"> 

        <restriction base="string"> 

            <enumeration value="жилищна територия"/> 

            <enumeration value="територия за обществено обслужване"/> 

            <enumeration value="обработваема земеделска земя"/> 

        </restriction> 

    </simpleType> 

</schema> 
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В съответствие с приложната схема cadastre.xsd е разработен XML документ, 

описващ обектите от фиг. 49а.  XML документът е създаден с помощта на 

XML редакторa  oXigen. Координатите са примерни и не се отнасят към 

конкретна референтна координатна система. Стойностите на 

идентификаторите, характеристиките на имотите също са примерни и не 

съответстват на нормативните изисквания. XML документът гарантира пълно 

съответствие с дефинициите на  приложната схема. 

Документът описва фрагмент от кадастрална карта съдържащ два поземлени 

имота, 3 гранични точки, 4 граници на поземлени имоти и два 

идентификатора на поземлените имоти. Някои от особеностите при 

„ръчното” създаване на XML документа са: 

1) Всички топологични обекти Node, Edge, Face са „ориентирани”. 

Ориентацията им се отбелязва с “+” и „-”. Тя се определя в зависимост 

от подредбата на точките определяща границата. Ориентацията се 

задава чрез характеристикaта directedEdge за поземлените имоти и за 

точките от границата и  характеристиката directedNode за границите. 

Посоката „+” или „-” се определя от атрибута orientation = “…”. За 

обектите от клас Face се избира една посока по часовата или обратно на 

часовата стрелка. В примера положителната посока съвпада с посоката 

на часовата стрелка. Описват се всички граници образуващи 

поземления имот (Face) с тяхната ориентация „+” или „-”според 

предварително избраната посока (в примера посоката на часовата 

стрелка е отбелязана с „+”). Ориентацията на граничните точки се 

определя от това дали точката е начална за граница „-” или е край на 

границата „+”. Ориентацията на дъгите се задава положителна при 

началната точка от границата и отрицателна в крайната точка.  

2) Използвани са допълнителни дефиниции от стандартните схеми на 

GML, чрез които се конструират геометричните обекти, такива са pos, 

coordinates, segments,  LineString, Arc, BoundedBy и други. Чрез тях 

границите могат да се опишат като свързани елементи от отсечки 

(LineString), дъги (Arc) и други.   

Целият XML документ, описващ графиката на фиг.49а. е показан по-долу: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<cad:CadastreMap xmlns:cad="http://www.cadastrebg.org/schemas" 

    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

    xsi:schemaLocation="http://www.cadastrebg.org/schemas 

file:/C:/WORKSPACE/XML_GML/RonLake/worked_examples/cadastre.xsd"> 

 <!-- XML документ, фрагмент от кадастрална карта в съответствие с приложната схема 
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cadastre.xsd. Префиксът на елементите от приложната схема е cad: 

  за елементите от gml, префиксът е gml:. В документа са включени и стандартни за GML 

елементи, като boundedBy и fetureMember. За всеки елемент от  

    картата е създаден обект (featureMember) в съответствие с приложната схема. В схемата 

са използвани дефиниции на характеристики, които са от високо йерархично ниво 

    на gml.xsd. По този начин се определя степента на свобода при конструиране на 

обектите. Например, при дефиницията за граница (BoundaryType) геометрията ѝ  

    е  представна чрез curveProperty, което има смисъл на най-обща геометрична 

характеристиа на линия. 

    В XML документа, обектът "граница" е конструиран като са използвани и други 

геометрични свойства, които са наследници на curveProperty: 

     - curve -> segments -> LineString и Arc.--> 

    <gml:boundedBy> 

        <gml:Envelope> 

            <gml:pos>0 0</gml:pos> 

            <gml:pos>100 250</gml:pos> 

        </gml:Envelope> 

    </gml:boundedBy> 

    <gml:featureMember> 

    <cad:identifier gml:id="CID1"> 

        <gml:pointProperty> 

           <gml:Point> 

               <gml:pos>50 50</gml:pos> 

           </gml:Point> 

        </gml:pointProperty> 

        <cad:cadmap>LOV123</cad:cadmap> 

        <cad:cadreg>1234</cad:cadreg> 

        <cad:cadimmovable>101</cad:cadimmovable> 

    </cad:identifier> 

    </gml:featureMember> 

    <gml:featureMember> 

    <cad:identifier gml:id="CID2"> 

      <gml:pointProperty> 

           <gml:Point> 

              <gml:pos>50 200</gml:pos> 

            </gml:Point> 

       </gml:pointProperty> 

       <cad:cadmap>LOV123</cad:cadmap> 

       <cad:cadreg>1234</cad:cadreg> 

       <cad:cadimmovable>102</cad:cadimmovable> 

     </cad:identifier> 

     </gml:featureMember> 

 <!-- ======================================================== -->    

    <gml:featureMember>     

        <cad:landimmovable gml:id = "P1"> 

        <gml:Face> 

            <gml:directedEdge orientation = "+" xlink:href = "#e1"/> 

            <gml:directedEdge orientation = "+" xlink:href = "#e2"/> 

            <gml:directedEdge orientation = "+" xlink:href = "#e3"/> 
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        </gml:Face> 

        <gml:surfaceProperty> 

            <gml:Polygon> 

                <gml:exterior> 

                    <gml:LinearRing> 

                        <gml:coordinates>0,0 100,0 100,100 0,100 0,0</gml:coordinates> 

                    </gml:LinearRing> 

                </gml:exterior> 

            </gml:Polygon> 

        </gml:surfaceProperty> 

        <datasource>геодезически измервания - полярна снимка</datasource> 

        <cad:LandPurpose>територия за обществено обслужване</cad:LandPurpose> 

        <cad:cid> 

            <cad:CadastreIdentifier> 

                <cad:cadmap>LOV123</cad:cadmap> 

                <cad:cadreg>1234</cad:cadreg> 

                <cad:cadimmovable>101</cad:cadimmovable> 

            </cad:CadastreIdentifier> 

        </cad:cid> 

    </cad:landimmovable> 

    </gml:featureMember> 

    <gml:featureMember> 

        <cad:landimmovable gml:id = "P2"> 

            <gml:Face> 

                <gml:directedEdge orientation = "-" xlink:href = "#e2"/> 

                <gml:directedEdge orientation = "+" xlink:href = "#e4"/> 

            </gml:Face> 

            <gml:surfaceProperty> 

                <gml:Polygon> 

                    <gml:outerBoundaryIs> 

                        <gml:Ring> 

                            <gml:curveMember> 

                                <gml:Curve> 

                                    <gml:segments> 

                                        <gml:LineStringSegment> 

                                            <gml:coordinates>100,100 100,250 30,250</gml:coordinates> 

                                        </gml:LineStringSegment> 

                                        <gml:Arc> 

                                            <gml:coordinates>30,250 21.21,228.79 0,220</gml:coordinates> 

                                        </gml:Arc> 

                                        <gml:LineStringSegment> 

                                            <gml:coordinates>0,220 0,100 100,100</gml:coordinates> 

                                        </gml:LineStringSegment> 

                                    </gml:segments> 

                                </gml:Curve> 

                            </gml:curveMember> 

                        </gml:Ring> 

                    </gml:outerBoundaryIs> 

                </gml:Polygon> 
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            </gml:surfaceProperty> 

            <datasource>кадастрален план</datasource> 

            <cad:LandPurpose>жилищна територия</cad:LandPurpose> 

            <cad:cid> 

                <cad:CadastreIdentifier> 

                    <cad:cadmap>LOV123</cad:cadmap> 

                    <cad:cadreg>1234</cad:cadreg> 

                    <cad:cadimmovable>102</cad:cadimmovable> 

                </cad:CadastreIdentifier> 

            </cad:cid> 

    </cad:landimmovable> 

    </gml:featureMember>         

<!-- ======================================================== --> 

   <gml:featureMember> 

       <cad:geopt  gml:id = "N1"> 

        <gml:Node> 

            <gml:directedEdge orientation="+" xlink:href = "#e3"/> 

            <gml:directedEdge orientation="-" xlink:href = "#e1"/> 

        </gml:Node> 

        <gml:pointProperty> 

            <gml:Point> 

                <gml:pos>0 0</gml:pos> 

            </gml:Point> 

        </gml:pointProperty> 

    </cad:geopt> 

    </gml:featureMember> 

    <gml:featureMember> 

        <cad:geopt gml:id = "N2"> 

         <gml:Node> 

             <gml:directedEdge orientation="-" xlink:href = "#e3"/> 

             <gml:directedEdge orientation="+" xlink:href = "#e2"/> 

             <gml:directedEdge orientation="+" xlink:href = "#e4"/> 

         </gml:Node> 

         <gml:pointProperty> 

             <gml:Point> 

                 <gml:pos>0 100</gml:pos> 

             </gml:Point> 

         </gml:pointProperty> 

    </cad:geopt>     

    </gml:featureMember> 

    <gml:featureMember> 

        <cad:geopt gml:id = "N3"> 

            <gml:Node> 

                <gml:directedEdge orientation="+" xlink:href = "#e1"/> 

                <gml:directedEdge orientation="-" xlink:href = "#e2"/> 

                <gml:directedEdge orientation="-" xlink:href = "#e4"/> 

            </gml:Node> 

            <gml:pointProperty> 

                <gml:Point> 
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                    <gml:pos>100 100</gml:pos> 

                </gml:Point> 

            </gml:pointProperty> 

        </cad:geopt> 

     </gml:featureMember>    

<!-- ====================================================== --> 

    <gml:featureMember> 

        <cad:bnd  gml:id = "e1"> 

            <gml:Edge> 

            <gml:directedNode orientation = "-" xlink:href = "#N1"/> 

            <gml:directedNode orientation = "+" xlink:href = "#N3"/> 

        </gml:Edge> 

        <gml:curveProperty> 

            <gml:LineString> 

                <gml:coordinates>0,0 100,0 100,100</gml:coordinates> 

            </gml:LineString>         

        </gml:curveProperty> 

    </cad:bnd> 

    </gml:featureMember> 

    <gml:featureMember> 

        <cad:bnd  gml:id = "e2"> 

        <gml:Edge> 

            <gml:directedNode orientation = "+" xlink:href = "#N2"/> 

            <gml:directedNode orientation = "-" xlink:href = "#N3"/> 

        </gml:Edge> 

        <curveProperty> 

            <gml:LineString> 

                <gml:coordinates>100,100 0,100</gml:coordinates> 

            </gml:LineString>             

        </curveProperty> 

    </cad:bnd> 

    </gml:featureMember> 

    <gml:featureMember> 

        <cad:bnd  gml:id = "e3"> 

            <gml:Edge> 

                <gml:directedNode orientation = "+" xlink:href = "#N1"/> 

                <gml:directedNode orientation = "-" xlink:href = "#N2"/> 

            </gml:Edge> 

            <curveProperty> 

                <gml:LineString> 

                    <gml:coordinates>0,100 0,0</gml:coordinates> 

                </gml:LineString>             

            </curveProperty> 

        </cad:bnd>         

    </gml:featureMember> 

    <gml:featureMember> 

        <cad:bnd gml:id = "e4"> 

            <gml:Edge> 

                <gml:directedNode orientation = "-" xlink:href = "#N3"/> 
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                <gml:directedNode orientation = "+" xlink:href = "#N2"/> 

            </gml:Edge> 

            <curveProperty> 

                <gml:Curve> 

                    <gml:segments> 

                        <gml:LineStringSegment> 

                            <gml:coordinates>100,100 100,250 30,250</gml:coordinates> 

                        </gml:LineStringSegment> 

                        <gml:Arc> 

                            <gml:coordinates>30,250 21.21,228.79 0,220</gml:coordinates> 

                        </gml:Arc> 

                        <gml:LineStringSegment> 

                            <gml:coordinates>0,220 0,100</gml:coordinates> 

                        </gml:LineStringSegment> 

                    </gml:segments> 

                </gml:Curve>                             

            </curveProperty> 

        </cad:bnd>                 

    </gml:featureMember> 

</cad:CadastreMap> 

 

XML документът създаден в съответствие със схемата cadastre.xsd, носи 

цялата необходима информация и може да бъде използван от подходящ 

приложен софтуер. За примера е избран софтуерът Quantum GIS, фиг. 49б. 

.XML документът се интерпретира от софтуера, който пресъздава GML 

обектите, характеристиките им и връзките между тях. На фиг. 49б, в Quantum 

GIS е избран единия от двата имота и са показани неговите характеристики.  

В XML документа всеки обект от класовете на приложната схема има 

уникален идентификатор gml:id = „...”. В Quantum GIS точките от границата 

са изобразени с техните gml идентификатори.    

 
Фиг 49б.  Интерпретация на XML/GML документ в Quantum GIS  
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8. Заключение 

Обективните причини за възникване на системата на кадастъра са много и 

най-различни. Човекът винаги е проявявал по-голям интерес към земята и 

обектите, прикрепени към нея, отколкото към движимите вещи. 

Ограничената площ на земната повърхност предполага и ограничен брой 

имоти. За да се увеличи потенциалът на поземлените имоти, хората правят 

подобрения, строят сгради и съоръжения, което от своя страна увеличава още 

повече интереса към недвижимите имоти и тяхната цена [Ставру]. В 

условията на непрекъснато нарастваща урбанизация се появява и 

необходимостта от защита на публичния интерес. Тези факти пораждат 

система от правила за регулиране на използването на поземления ресурс. 
Новото състояние на кадастъра [ЗИД на ЗКИР] е основата на представения дисертационен труд. Методиката 

на моделиране на кадастъра е разгледана при предпоставките на [ЗИД на ЗКИР]. Заедно с това предлаганата 

технология е в пълно съответствие с изискванията на INSPIRE.  

9. Научно-приложни приноси 

В дисертационния труд са разгледани международните стандарти за 

структуриране на пространствена информация. Проучен е опитa на Германия 

в преструктуриране на информационните масиви от геодезически, 

топографски и кадастрални данни чрез прилагане на ISO/TC стандартите 

[GeoInfoDoc]. В резултат от анализа на посочените информационни 

източници и останалите документи от литературата [т.10], в дисертацията е 

представена една възможна реализация на системата на кадастъра в 

България. В реализацията има  решения, които са приноси от научно-

приложен характер: 

 

1) Представена е  системата на кадастъра, като самостоятелна система за 

регистрация на недвижими имоти. Настоящата позиция на кадастъра в 

България е  подчинена на изискванията на други системи. Според 

ЗКИР, кадастърът е неразделна част от една несъществуваща система – 

системата на имотния регистър. В дисертацията са  разграничени 

функциите на кадастъра от тези на имотния регистър. Предложението 

се основава на регистрация на връзки „субект-обект”, а не на вещни 

права. Регистрацията в системата се извършва при наличие на 

документи,  доказващи отношенията „субект-обект” и геодезически 

измервания и обработката им, чрез които е определен обекта. Такава 

система е независима от разпоредителните действия на съдията по 

вписване. 

2) Определен е обхватът на кадастъра и на кадастралните дейности. 

Отчетена е взаимовръзката между отделните елементи от предметната 

област на кадастъра. В практиката за прилагане на кадастъра, 
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геодезическите измервания и резултатите от тяхната обработка не се 

проверяват съвместно с проектите за изменение на кадастралната 

карта. В предложената приложна схема на кадастъра геодезическите 

измервания и резултатите от тяхната обработка  са в основата на 

описанието на обектите на кадастъра и са неразделна част от тях.     

3) Приложен е  нов подход за описание на модела на кадастъра. 

Създадена е приложна схема на кадастъра, която отговаря на 

изискванията на международните стандарти ISO/TC 211. Предлженият 

модел на кадастъра е гъвкав, дава възможност за разширяване и 

независимост от изменението в нормативната база. Лесно може да бъде 

надграждан и разширяван при необходимост от нови данни и функции 

на кадастъра. Това е гарантирано от подхода при неговото създаване: 

a. Концептуален модел с описание в UML приложна схема, от 

която се създават схемата на базата данни и стандартът за пренос 

на данни; 

b. XML/GML схема на кадастъра, чрез която се осигурява пренос на 

данни, независима комуникация между системи  и получаване на 

услуги в реално време (WCS, WFS и други). 

4) В дисертацията е  разширен обхвата на кадастъра с нови обекти, чрез 

които описанието на съществуващите отошения „субект-обект” е по-

пълно и по-правдоподобно. Моделът показва възможна реализация на 

нормативните изисквания на [ЗИД на ЗКИР]. Предвидено е 

разширяване на обектите на кадастъра със зони на ограничения, 

съоръжения, очертания, самостоятелни обекти в съоръжения, схеми на 

етажи  и други обекти, които са в съответствие с изискванията на [ЗИД 

на ЗКИР].  

5) Предложеният в дисертацията подход на създаване на модела на 

кадастъра прави достъпът до данните от кадатъра по-лесен. Преносът 

на информация, четенето и интерпретацията ѝ се извършват от машини 

с минимална намеса на човека. Кодът на структурите от кадастрални 

данни е отворен и отговаря на изискванията на международни 

стандарти. Това дава възможност да се пренася информация 

независимо от софтуерните продукти, които я интерпретират. В случая 

ISO/TC 211 гарантира независимост на модела на кадастъра и 

структурите от кадастрални данни от приложния софтуер. 

6) Разработени са  правила за създаване на административно-

информационна карта, която съдържа административни граници, 

граници на кадастралната карта, граници на територии с еднакво 

трайно предназначение. За обектите от административно 

информационната карта е предложена система на идентифициране на 

гранци и територии. Структурата за данните на административно 

информационната карта е динамична. Тя отразява текущото състояние 
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на територията на страната по отношение на административните 

граници и границите и етапите на изработване на кадастралната карта.  

7) В дисертацията е разработена система за идентификация за всички 

пространствени обекти от предметната област на кадастъра. 

Предложени са структура и правила за идентификация на граници от 

административни-информационната карта, територията на 

кадастралната карта, зоните на ограничения, нивата в сгради и 

съоръжения  и схемите на етажи. Структурата на идентификаторите на 

обектите на кадастъра е допълнена с идентификатори от предходни 

планове – ПУП, кадастрален план и карта на възстановената 

собственост.  

8) Предлага се  координатна система, която да бъде  използвана само за 

нуждите на кадастъра. Новата координатна система е  стандартизирана 

в съответствие с ISO/TC 19111 и е разработено  описанието й със 

средствата на GML.       

Някои от идеите, послужили за реализацията на представените тук научно-

приложни приноси са резултат от работата на докторанта  с колектива за 

разработване на ЗИД на ЗКИР. 
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