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ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА 

България участва в програмата Коперник, КОРИНЕ Земно покритие в частност, още от началото 

на 90-те години на миналото столетие. Това е петото участие на нашата страна в 

последователните КОРИНЕ проекти в рамките на дейностите за наблюдение на Земята на 

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Националният екип за работа по Проекта се 

състои от две части: Технически екип (ТЕ), съставен от академични експерти с базова 

организация Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ при БАН) и група 

специалисти от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) при Министерството на 

околната среда и водите (МОСВ). 

Техническата част при изпълнението на Проекта е отговорност на ТЕ, а цялостното управление 

и връзката с ЕАОС, както и разпространението на получените продукти е отговорност на ИАОС. 

Задължения на страните по Договора са регламентирани от Рамковия договор с ЕАОС и от 

Договор № 3497/30.11.2017 г. между ИАОС и Института за космически изследвания и 

технологии (ИКИТ) при Българската академия на науките (БАН). 

При изпълнението на Договор № 3497/30.11.2017 г. между Изпълнителна агенция по околна 

среда и Институт за космически изследвания и технологии са завършени следните три задачи: 

Задача 1. Верификация на продуктите Локален компонент (Local Component) за референтна 

година 2012 и обогатяване на Атлас урбанизирани територии (Urban Atlas) 

Задача 2. Обновяване на КОРИНЕ базата данни на България за референтната 2018 г. - 

CORINE Land Cover 2018  

Задача 3. Верификация на създадените слоеве с висока резолюция (СВР/HRL) за 2015 

референтна година 

Екип академични експерти, участвали в изпълнението на Проекта. 

В следващата таблица са дадени кратки данни за екипа, участвал в изпълнението на Проекта.  

Таблица 2.1: Имена, дейности и институции на експертите включени в проекта CLC2018 

Име: Дейности по Проекта: Институт 

Доц. д-р Антон Стоименов.  

Ръководител на ТЕ, връзка с ИАОС и ЕАОС, 

осигуряване и контрол на качеството. Изготвяне на 

междинните и Краен отчети. 

ИКИТ 

Гл. ас. Венцеслав Димитров 

Сателитни изображения и in-situ база данни; 

подготовка на проекти ниво БРЕ; Техническа помощ 

на интерпретаторите. Изготвяне на отчетите. 

ИКИТ 

Гл. ас. Тодор Любенов  

Осигуряване на WMS данни, in-situ и сателитни бази 

данни. Обогатяване на Атлас урбанизирани 

територии. 

ИКИТ 

Доц. д-р Надежда Илиева  

Фотоинтерпретатор: Локален компонент - Атлас 

урбанизирани територии (UA). CLC2018. HRL 

Непропускливост. 

НИГГГ 

Гл. ас. д-р Юлия Крумова 
Фотоинтерпретатор: - Локален компонент - Крайречни 

зони; CLC2018. HRL Тревни зони 
НИГГГ 

Проф. д-р Юлин Тепелиев 
Фотоинтерпретатор: - Локален компонент - 

Натура2000 и Крайречни зони; CLC2018; HRL Гори 
ЛУ 

оц. д-р Радка Колева  
Фотоинтерпретатор: Локален компонент - Натура2000 

и Крайречни зони. CLC2018. HRL Гори. 
ЛУ 

Маг. геогр. Борислава 

Борисова 

Фотоинтерпретатор: Локален компонент - Крайречни 

зони. CLC2018. HRL - Води и влажни територии. 
АГКК 
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Членовете на ТЕ са били част от екипите на предишните КОРИНЕ проекти, а трима от тях - участници във 

всичките пет, с начало CORINE Land Cover Land Use 1990. 

 

Основни моменти от изпълнението на Проекта 

Месец/година: Вид дейност: 

Януари 2017 Подготовка на тръжна документация и договори между ЕАОС, ИАОАС и ТЕ 

Август 2017 Подписване на Специфичния договор между ЕАОС и ИАОС 

Декември 2017 
Подписване на Договор за изпълнение между базовата организация на ТЕ и 

ИАОС  

Декември 2017 Предаден и приет от ТЕ на ЕАОС Първи междинен отчет 

Януари 2018 Начало на работа по Верификация на т.н. Локален компонент 

Януари 2018 Създаване на база данни КОРИНЕ 2018 - подготвителен етап 

Февруари 2018 Начало на CLC интерпретация по базови работни единици  

Април 2018  Завършена и отчетена Задача 1 - Верификация на Локален компонент 

Юни 2018 Национален Информационен ден - Коперник КОРИНЕ Земно покритие 2018 

Август 2018 Първа Външна верификация (дистанционна - по Интернет)- една БРЕ - 

приета Септември 

2018 

Втора Външна верификация (дистанционна - по Интернет) -  три БРЕ - приети 

Септември 

2018 

Коригирана, предадена и приета от ЕАОС КОРИНЕ CLC2018 единна база 

данни Септември 

2018 

Предаден и приет от ТЕ на ЕАОС Втори междинен отчет 

Октомври 2018 Начало на Верификация на слоеве с висока резолюция (HRL2015) 

Декември 2018 Завършена Верификация на слоеве с висока резолюция (HRL2015) 

Декември 2018 Предаден от ТЕ и ЕАОС Краен отчет Коперник 2018 - България 

Следва кратко описание, съобразено с изискванията на Европейската агенция по околна среда, 

на дейностите на Техническия екип по изпълнение на трите основни задачи от Договора между 

ИАОС и ИКИТ - БАН. 
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1. ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНИЯ КОМПОНЕНТ И ОБОГАТЯВАНЕ НА АТЛАС

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ

1.1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Първата задача, предвидена в специфичния договор, е верификацията на продуктите от

Локалния компонент за България. Задачата включва верификацията на пет продукта от 

локалния компонент за референтна година 2012 г., представляващи векторни 

геопространствени данни от тип полигон: Атлас урбанизирани територии

(RZ), Натура 2000(N2K),Слой улични дървета

Зелени линейни елементи (GLE

съдържат данни за земното покритие/земеползване (

съответно към UA и RZ. 

1.2. МЕТОДОЛОГИЯ 

Използваната методология до голяма степен следва проц

ЕАОС за верификация и включва четири стъпки: подготовка на данните, стратифицирана 

случайна извадка по LCLU полигони, визуална проверка на избраните проби, изготвяне на 

коментари и оценка на резултатите.

За получаването на информация за качеството на

подход по два метода - чрез количествено оценяване и чрез 

(т. нар. Look-and-feel метод, т.е., гледай и чувствай)

реализирани с помощта на уеб

1.2.1. Подготовка на данните

Подготовка на LCLU-продуктите за верификация

Продуктите от локалния компонент бяха изтеглени през интернет, продукт по проду

отделни файлови архиви от пространствени данни в европейска координатна система 

1989 - LAEA. След това към данните бяха приложени различни процедури по рязане и/или 

обединяване за изготвянето на единни 

бяха приложени допълнителни обработки за генериране на съответните страти (например, за 

GLE и TSL). 

Подготовка на референтните данни

Множествата от референтни от данни се състоят от две основни части: данни, осигурявани 

централизирано и in-situ (местни, локални). Комплектите от данни от първата 

от които са свободно достъпни, включват:

• Изображения от Bing maps;

• Мозайка от спътникови изображения с много висока разделителна способност 

GioLand/VeryHighResolution

• Изображения от GoogleEarth;

• OpenStreetMap; 

• Изображения World Imagery 
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ЕРИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНИЯ КОМПОНЕНТ И ОБОГАТЯВАНЕ НА АТЛАС

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ 

Първата задача, предвидена в специфичния договор, е верификацията на продуктите от

за България. Задачата включва верификацията на пет продукта от 

калния компонент за референтна година 2012 г., представляващи векторни 

от тип полигон: Атлас урбанизирани територии (UA

Слой улични дървета (STL) към атласа урбанизирани територии, 

GLE) в крайречните зони. Първите три продукта са основни и 

съдържат данни за земното покритие/земеползване (LCLU), а STL и GLE са специфични слоеве, 

Използваната методология до голяма степен следва процедурите, предложени в Насоките на 

и включва четири стъпки: подготовка на данните, стратифицирана 

случайна извадка по LCLU полигони, визуална проверка на избраните проби, изготвяне на 

коментари и оценка на резултатите. 

о на информация за качеството на базите данни е приложен комбиниран 

чрез количествено оценяване и чрез визуално възприемане/усещане 

, т.е., гледай и чувствай). Основната част от дейностите са 

помощта на уеб-базирания инструмент LACO-Wiki (https://laco

Подготовка на данните 

продуктите за верификация 

Продуктите от локалния компонент бяха изтеглени през интернет, продукт по проду

отделни файлови архиви от пространствени данни в европейска координатна система 

. След това към данните бяха приложени различни процедури по рязане и/или 

яване за изготвянето на единни комплекти от данни за цялата страна. На 

бяха приложени допълнителни обработки за генериране на съответните страти (например, за 

Подготовка на референтните данни 

Множествата от референтни от данни се състоят от две основни части: данни, осигурявани 

местни, локални). Комплектите от данни от първата 

от които са свободно достъпни, включват: 

Bing maps; 

Мозайка от спътникови изображения с много висока разделителна способност 

VeryHighResolution 2012; 

GoogleEarth; 

World Imagery на ArcGIS online. 
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ЕРИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНИЯ КОМПОНЕНТ И ОБОГАТЯВАНЕ НА АТЛАС 

Първата задача, предвидена в специфичния договор, е верификацията на продуктите от 

за България. Задачата включва верификацията на пет продукта от 

калния компонент за референтна година 2012 г., представляващи векторни 

UA), Крайречни зони 

към атласа урбанизирани територии, слой 

Първите три продукта са основни и 

са специфични слоеве, 

едурите, предложени в Насоките на 

и включва четири стъпки: подготовка на данните, стратифицирана 

случайна извадка по LCLU полигони, визуална проверка на избраните проби, изготвяне на 

базите данни е приложен комбиниран 

визуално възприемане/усещане 

Основната част от дейностите са 

laco-wiki.net). 

Продуктите от локалния компонент бяха изтеглени през интернет, продукт по продукт, като 

отделни файлови архиви от пространствени данни в европейска координатна система ETRS 

. След това към данните бяха приложени различни процедури по рязане и/или 

комплекти от данни за цялата страна. На по-късен етап 

бяха приложени допълнителни обработки за генериране на съответните страти (например, за 

Множествата от референтни от данни се състоят от две основни части: данни, осигурявани 

местни, локални). Комплектите от данни от първата група, повечето 

Мозайка от спътникови изображения с много висока разделителна способност 
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Първите четири източника бяха достъпни чрез инструмента 

четири бяха използвани в средата на настолни ГИС програми.

В процеса на верификацията бяха включ

• Цифрова ортофотокарта (ЦОФК) от 2011г. 

разделителна способност 0.4 m;

• Физически блокове за България по СИЗП от 2010 г.

• Векторна геопространствена база данни за горите от лесоустройствените проекти;

• Сканирани топографски карти М 1:50 000

In-situ данните се ползваха в рамките на настолни ГИС работни места. Данните за покритията 

на страната с въздушно ортофото и топографски карти бяха осигуряв

1.2.2. Оценяване чрез стратифицирана случайна извадка на 

За оценка на тематичната точност бе използван подход със 

Според Насоките [4], за всеки 

урбанизирани територии, крайречни

бъдат определени в случая на слоя 

Инструментът LACO-Wiki бе използван за тези статистически проверки. Преди 

бъдат заредени в LACO-Wiki, върху тях 

продукта (UA, RS и N2K) бяха изпълнени проверки чрез стратифицирани случайни извадки от 

полигони. Тематичните класове бяха използвани за стратификацията, което е един о

общоприетите подходи. Подобряване на информираността за продуктите от локалния 

компоненти и съставяне на мнение

участие на страните в оценката на качествата им. 

ресурси на проекта, бяха формирани случайни извадки със следните параметри по продукти 

(Таблица 2.1.): 

Таблица 2.1. Брой на пробите за верификация на Локалния компонент

Проверяван 

комплект от  

данни 

Брой на LCLU 

класовете в 

България 

UA (ниво 4)  26 329

STL  1 110

RZ (ниво4)  74 790

GLE 4 105

N2K (ниво4)  47 500

Общо 152 1834

 

1.2.3. Визуална проверка на пробните полигони

В прозореца за изображението на LACO

последователно върху референтните изображения. Прилага се т.н

правдоподобност (enhanced 

прави анализ на същото местоположение с помощта на съответните 

локален ГИС софтуер. 
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Първите четири източника бяха достъпни чрез инструмента LACO-Wiki, докато последните 

четири бяха използвани в средата на настолни ГИС програми. 

В процеса на верификацията бяха включени няколко множества от in-situ данни:

Цифрова ортофотокарта (ЦОФК) от 2011г. - 2012 г., цветна - RGB, с пространствена 

разделителна способност 0.4 m; 

Физически блокове за България по СИЗП от 2010 г.- 2011 г. векторни данни (полигони);

нствена база данни за горите от лесоустройствените проекти;

Сканирани топографски карти М 1:50 000. 

данните се ползваха в рамките на настолни ГИС работни места. Данните за покритията 

на страната с въздушно ортофото и топографски карти бяха осигурявани чрез услуги 

Оценяване чрез стратифицирана случайна извадка на LCLU полигони

За оценка на тематичната точност бе използван подход със стратифицирана случайна извадка

, за всеки LCLU клас се изискват минимум 10 проби при

, крайречните зони и Натура 2000. Минимум 100 проби трябва да 

бъдат определени в случая на слоя STL и минимум 25 проби за всеки от класовете на 

бе използван за тези статистически проверки. Преди 

, върху тях се прилага подходяща стратификация. 

бяха изпълнени проверки чрез стратифицирани случайни извадки от 

Тематичните класове бяха използвани за стратификацията, което е един о

Подобряване на информираността за продуктите от локалния 

компоненти и съставяне на мнение относно тяхната полезност са едни от важните цели за 

участие на страните в оценката на качествата им. Имайки пред вид тези цели и ограничените

ресурси на проекта, бяха формирани случайни извадки със следните параметри по продукти 

Брой на пробите за верификация на Локалния компонент 

Брой проби 

Брой на добавени 

страти за 

пропуските 

Брой проби

стратите за 

пропуските

329 0 0 

110 1 220 

790 0 0 

105 3 220 

500 0 0 

1834 4 440 

ална проверка на пробните полигони 

В прозореца за изображението на LACO-Wiki избраните точки и полигони се визуализират 

последователно върху референтните изображения. Прилага се т.нар. подход за подобрената 

 plausibility)при интерпретацията. Успоредно с това, експертът 

местоположение с помощта на съответните in-situ данни, използвайки 

                                                          6 

, докато последните 

данни: 

RGB, с пространствена 

2011 г. векторни данни (полигони); 

нствена база данни за горите от лесоустройствените проекти; 

данните се ползваха в рамките на настолни ГИС работни места. Данните за покритията 

ани чрез услуги WMS. 

полигони 

стратифицирана случайна извадка. 

клас се изискват минимум 10 проби при атласа 

. Минимум 100 проби трябва да 

всеки от класовете на GLE.  

бе използван за тези статистически проверки. Преди данните да 

подходяща стратификация. За трите LCLU 

бяха изпълнени проверки чрез стратифицирани случайни извадки от 

Тематичните класове бяха използвани за стратификацията, което е един от 

Подобряване на информираността за продуктите от локалния 

относно тяхната полезност са едни от важните цели за 

Имайки пред вид тези цели и ограничените 

ресурси на проекта, бяха формирани случайни извадки със следните параметри по продукти 

Брой проби в 

стратите за 

пропуските 

Общ брой на 

използваните 

проби 

329 

330 

790 

325 

500 

2274 

Wiki избраните точки и полигони се визуализират 

. подход за подобрената 

ретацията. Успоредно с това, експертът 

данни, използвайки 
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1.2.4. Оценяване на резултатите

Оценяването на резултатите е двустранен процес. 

LACO-Wiki, автоматично се създава и предоставя доклад в

заедно с други данни, съдържа общи и конкретни

основа на тези данни съответният

доклада бяха изготвени като резултати

1.3. ВЕРИФИЦИРАНИ ПРОДУКТИ

Основните резултати от дейностите по проверката на петте продукта на локалния компонент 

са описани в настоящия раздел. Представени са

фигури и дискусия. 

1.3.1. Атлас урбанизирани територии

В тази част са представени резултатите от проверката на 26 LCLU класа на UA 2012, налични за 

България, за територията на шестнадесет 

верифицираните FUA е 2 719 508 ha

видно, че градовете, включени в продукта, са почти равномерно разпределени на картата на 

България. 

 

Фиг. 1.3.1. Разпределение на

 

Тематичната точност на този проду

стратифицирана случайна извадка от 329 пробни полигона. По време на верификацията бяха 

проверени минимум от 12 до 17 проби за градски класове.

пробни полигона, което дава обща претеглена точност от 83.89% с доверителен интервал

± 0.089. 

Качеството на очертаване на обектите 

Точността на детайлността на оче
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Оценяване на резултатите 

Оценяването на резултатите е двустранен процес. След приключване на текущата сеси

автоматично се създава и предоставя доклад във вид на Excel файл. Докладът, 

заедно с други данни, съдържа общи и конкретни по класове, параметри за точност. Въз 

съответният експерт изготвя писмен отчет за всеки продукт. 

като резултати от работата по верификацията на локалния компонент.

ВЕРИФИЦИРАНИ ПРОДУКТИ 

Основните резултати от дейностите по проверката на петте продукта на локалния компонент 

раздел. Представени са съответни подробности, придружени от факти, 

Атлас урбанизирани територии 2012 

са представени резултатите от проверката на 26 LCLU класа на UA 2012, налични за 

а територията на шестнадесет Функционални градски зони (FUA). Общата площ на 

верифицираните FUA е 2 719 508 ha, което е 24.5% от територията на страната. От 

видно, че градовете, включени в продукта, са почти равномерно разпределени на картата на 

Разпределение наFUA от UA2012 по територията на страната

Тематичната точност на този продукт, включващ 206 044 полигона, б

стратифицирана случайна извадка от 329 пробни полигона. По време на верификацията бяха 

12 до 17 проби за градски класове. Коректен код на класа пока

пробни полигона, което дава обща претеглена точност от 83.89% с доверителен интервал

Качеството на очертаване на обектите в UA е високо, с 89.7% правилно очертани полигони. 

Точността на детайлността на очертаването е 98.2%, а позиционната точност
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ключване на текущата сесия в 

Excel файл. Докладът, 

параметри за точност. Въз 

за всеки продукт. Пет такива 

от работата по верификацията на локалния компонент. 

Основните резултати от дейностите по проверката на петте продукта на локалния компонент 

съответни подробности, придружени от факти, 

са представени резултатите от проверката на 26 LCLU класа на UA 2012, налични за 

(FUA). Общата площ на 

5% от територията на страната. От Фиг.1.3.1 е 

видно, че градовете, включени в продукта, са почти равномерно разпределени на картата на 

 

по територията на страната 

кт, включващ 206 044 полигона, бе тествана чрез 

стратифицирана случайна извадка от 329 пробни полигона. По време на верификацията бяха 

код на класа показаха 279 

пробни полигона, което дава обща претеглена точност от 83.89% с доверителен интервал (CI)  

7% правилно очертани полигони. 

2%, а позиционната точност е 97.3%. 
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Срещнати типични грешки 

Градските класове, свързани с различна степен на гъстота на градското застрояване, се 

класифицират погрешно помежду си. Една възможна причина е въвличането на слоя с висока 

резолюция за степента на непроницаемост IMD HRL в процеса на класификация. По

наблюдава надценяване на плътността на непроницаемост, но в случая с клас 11240, 

коригиран на 12220, се установява подценяване в четири от шест случая. Класът 11240 

"Прекъснато градско застрояване с много ниска плътност (S.L. <10%)" най

класове 11230 и 12100. 

Класът 13400 - "Земя без текущо ползване" 

принадлежат към имоти с жилищен компонент, например дворове и градини. Това

са територии без текуща ползване. От друга страна, ако се класът се приеме за неправилен, 

изследваните полигони в неизменен вид 

никой от UA класовете. 

Сред извънградските класове клас 23000 (Пасища

(Асоциации от тревисти растен

Намерено е също объркване с 

1.3.2. Слой улични дървета към 

Продуктът "Слой улични дървета

полигона и има площ от 20 318 ha, което е 1.83% от територията на България. STL е слой от 

един клас и затова е генерирана 

по 1-во ниво на градските класове в номенклатурата, 

(Фиг.1.3.2). Стратата заема площ от 110

299 от 330, като резултатът за общата претеглена точ

Фиг. 1.3.2. STL полигони 
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Градските класове, свързани с различна степен на гъстота на градското застрояване, се 

класифицират погрешно помежду си. Една възможна причина е въвличането на слоя с висока 

я за степента на непроницаемост IMD HRL в процеса на класификация. По

наблюдава надценяване на плътността на непроницаемост, но в случая с клас 11240, 

коригиран на 12220, се установява подценяване в четири от шест случая. Класът 11240 

градско застрояване с много ниска плътност (S.L. <10%)" най

"Земя без текущо ползване" - се формира предимно от площи, които 

принадлежат към имоти с жилищен компонент, например дворове и градини. Това

са територии без текуща ползване. От друга страна, ако се класът се приеме за неправилен, 

в неизменен вид – без редактиране, не могат да се 

Сред извънградските класове клас 23000 (Пасища) най-често се обърква с клас 32000 

(Асоциации от тревисти растения) и 21000 (Обработваема земя - едно

Намерено е също объркване с клас 24000 (Комплексни и смесени структури на култивиране).

Слой улични дървета към Атласа урбанизирани територии 

Слой улични дървета" (STL) към Атласа урбанизирани територии

318 ha, което е 1.83% от територията на България. STL е слой от 

един клас и затова е генерирана отделна страта за пропуските (omission) в рамките на маската 

во ниво на градските класове в номенклатурата, с цел да се оцени грешката от пропуските 

3.2). Стратата заема площ от 110 238 ha. Броят на правилно интерпретираните проби е 

общата претеглена точност е 94.1% при ± 0.023 CI.

полигони (в зелено) със стратата за пропуските (в розово

пробните места 
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Градските класове, свързани с различна степен на гъстота на градското застрояване, се 

класифицират погрешно помежду си. Една възможна причина е въвличането на слоя с висока 

я за степента на непроницаемост IMD HRL в процеса на класификация. По-често се 

наблюдава надценяване на плътността на непроницаемост, но в случая с клас 11240, 

коригиран на 12220, се установява подценяване в четири от шест случая. Класът 11240 

градско застрояване с много ниска плътност (S.L. <10%)" най-често се бърка с 

се формира предимно от площи, които 

принадлежат към имоти с жилищен компонент, например дворове и градини. Това, обаче, не 

са територии без текуща ползване. От друга страна, ако се класът се приеме за неправилен, 

не могат да се причислят към 

често се обърква с клас 32000 

едногодишни култури). 

24000 (Комплексни и смесени структури на култивиране). 

Атласа урбанизирани територии включва 56 472 

318 ha, което е 1.83% от територията на България. STL е слой от 

рамките на маската 

да се оцени грешката от пропуските 

ha. Броят на правилно интерпретираните проби е 

при ± 0.023 CI. 

 

розово) и 
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В хода на проверката са установени 24 случая на грешки от тип пропуск. Претеглената точност 

на потребителя (user’s accuracy) за клас

В стратата за пропуските са взети 220 проби

резултат на това, точността на производителя (producer’s

(Street Trees) е 82.08% при ± 0,108 CI.

Въз основа на получените количествени резултати може да се заключи, че продуктът STL на 

Локалния компонент притежава много добра тематична 

че границите на полигоните изглеждат изкуствено загладени, вероятно 

недостатъчна пространствена разделителна способност на входните спътникови изображения. 

1.3.3. Слой "Крайречни зони

Слоят „Крайречни зони“ (RZ) обхваща 815 494 

(Фиг. 1.3.3). 

Фиг. 1.3.3. Слой „Крайречни зони“

При 74 валидни LCLU класа, представени в България, са изследвани 790 случайно подбрани 

проби. Броят на пробите за отделен клас варира в рамките на 12 

проби. За някои класове броят им е по

585 полигона са правилно класифицирани, а 205 са класифицирани с грешен код. Това 

съответства на обща претеглена точност

Срещнати основни грешки:  

На 12 полигона е присвоен погрешен код 

тези случаи правилният код е 3.3.3.1
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В хода на проверката са установени 24 случая на грешки от тип пропуск. Претеглената точност 

accuracy) за класа Street Trees е 79.09% с несигурност ± 0.076.

са взети 220 проби, като са открити 7 грешки от тип пропуск. 

на производителя (producer’s accuracy) за класа

± 0,108 CI. 

Въз основа на получените количествени резултати може да се заключи, че продуктът STL на 

Локалния компонент притежава много добра тематична точност. Трябва също да се отбележи, 

че границите на полигоните изглеждат изкуствено загладени, вероятно 

недостатъчна пространствена разделителна способност на входните спътникови изображения. 

Крайречни зони" 2012 

обхваща 815 494 ha и покрива 13.6% от територията на България 

Крайречни зони“ (светлосиньо) с местата за пробите 

точки) 

При 74 валидни LCLU класа, представени в България, са изследвани 790 случайно подбрани 

пробите за отделен клас варира в рамките на 12 - 13 случайно разпределени 

якои класове броят им е по-малък, поради по-малкия брой полигони. От извадката 

585 полигона са правилно класифицирани, а 205 са класифицирани с грешен код. Това 

претеглена точност 83.5% (с CI ± 0.035). 

лигона е присвоен погрешен код 3.1.4.1 "Широколистни вечнозелени гори" и в 11 от 

3.3.3.1 "Други естествени и полуестествени смесени гори
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В хода на проверката са установени 24 случая на грешки от тип пропуск. Претеглената точност 

Trees е 79.09% с несигурност ± 0.076. 

, като са открити 7 грешки от тип пропуск. В 

а „Улични дървета“ 

Въз основа на получените количествени резултати може да се заключи, че продуктът STL на 

също да се отбележи, 

че границите на полигоните изглеждат изкуствено загладени, вероятно не само поради 

недостатъчна пространствена разделителна способност на входните спътникови изображения.  

покрива 13.6% от територията на България 

 

с местата за пробите (червени 

При 74 валидни LCLU класа, представени в България, са изследвани 790 случайно подбрани 

13 случайно разпределени 

малкия брой полигони. От извадката 

585 полигона са правилно класифицирани, а 205 са класифицирани с грешен код. Това 

"Широколистни вечнозелени гори" и в 11 от 

Други естествени и полуестествени смесени гори".  
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Клас 2.1.4.1 - “Комплексни структури 

често се обърква с класове 2.1.1.1 

различни земеделски култури".

Неправилно присвоеният код 2.3.3.1 "

растителност", всъщност е сбъркан

Полигони с код 6.1.1.1 „Площи с рядка растителност“, всъщност принадлежат към класове 

4.2.1.1 „Сухи тревни съобщества с дървета”; 6.2.1.1 „Плажове”; 2.1.1.1 „Ненапоявана 

обработваема земя”; 3.1.1.1 „Крайречни и ре

скални отломки“. 

1.3.4. Слой "Зелени линейни елементи

Слоят „Зелени линейни елементи“ (GLE) в крайречните зони включва растителни линейни 

структури като жив плет, храсти или дървесни редове с ши

изолирани фрагменти от дървета и храсталаци с площ от 500 

слоят се формира от полигони, по

„Крайречни зони2012“. 

Слоят GLE за България има площ 3 045

1.3.4). 

 

 

Фиг. 1.3.4. Общ вид на 

 

От 325 изследвани случайно подбрани проби, правилно са класифицирани 318 полигона. Това 

съответства на обща претеглена точност 98.4% с CI=± 0.017.Тъй като 98 от 105 полигона 

правилно очертани, а 7 са отместени, позиционната точност
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Комплексни структури от напоявана и ненапоявана обработваема земя 

класове 2.1.1.1 "Ненапоявани обработваеми земи" и 2.3.2.1 

". 

лно присвоеният код 2.3.3.1 "Земеделски земи със значителни участъци от естествена 

сбъркан с класове 4.2.1.1, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 3.4.1.1 или 3.2.3.1.

Полигони с код 6.1.1.1 „Площи с рядка растителност“, всъщност принадлежат към класове 

4.2.1.1 „Сухи тревни съобщества с дървета”; 6.2.1.1 „Плажове”; 2.1.1.1 „Ненапоявана 

обработваема земя”; 3.1.1.1 „Крайречни и речни широколистни гори“ или 6.2.2.1 „Голи скали и 

Зелени линейни елементи" в крайречните зони 

Слоят „Зелени линейни елементи“ (GLE) в крайречните зони включва растителни линейни 

структури като жив плет, храсти или дървесни редове с ширина 10 m

изолирани фрагменти от дървета и храсталаци с площ от 500 m² до 5000 

слоят се формира от полигони, по-малки от минималната картографируема единица за слоя

Слоят GLE за България има площ 3 045 ha и покрива 0.27 % от територията на 

GLE в RZ (в зелено) с местата за проби (червени точки)

От 325 изследвани случайно подбрани проби, правилно са класифицирани 318 полигона. Това 

етеглена точност 98.4% с CI=± 0.017.Тъй като 98 от 105 полигона 

правилно очертани, а 7 са отместени, позиционната точност се оценява на 93.3%.
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от напоявана и ненапоявана обработваема земя ” най-

и 2.3.2.1 "Площи с 

Земеделски земи със значителни участъци от естествена 

.1, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 3.4.1.1 или 3.2.3.1. 

Полигони с код 6.1.1.1 „Площи с рядка растителност“, всъщност принадлежат към класове 

4.2.1.1 „Сухи тревни съобщества с дървета”; 6.2.1.1 „Плажове”; 2.1.1.1 „Ненапоявана 

чни широколистни гори“ или 6.2.2.1 „Голи скали и 

Слоят „Зелени линейни елементи“ (GLE) в крайречните зони включва растителни линейни 

m или по-малки и 

до 5000 m². По този начин 

малки от минималната картографируема единица за слоя 

ha и покрива 0.27 % от територията на страната (Фиг. 

с местата за проби (червени точки) 

От 325 изследвани случайно подбрани проби, правилно са класифицирани 318 полигона. Това 

етеглена точност 98.4% с CI=± 0.017.Тъй като 98 от 105 полигона в GLE са 

се оценява на 93.3%. 
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Оценката на качеството на очертаване на 

очертаване е 86,7%. Някои граници са грубо начертани или отместени. Включени са ненужни 

части, липсващи части, а често и двете. В други случаи очертаването е правилно, но са 

включени ненужни сенки или ширината на полигона е над 10 метра.

1.3.5. Натура 2000 - тревни зони 2012

Общата площ, обхваната от продукта 

територията на страната - 2 203 278 ha. Териториите са разпределени предимно в централната 

и южната част на страната (виж Фиг. 

в долната лява част на фигурата. Най

върху земята, е индикация за непълно покритие на тази част на България със сателитни 

изображения. 

 

В процеса на верификацията са изследвани 500 случайно избрани проби. Броят на валидните 

класове, които се появяват в България, е 47. 

диапазона 12 - 13. За класовете с по

е по-малък. 

Общо 467 случайни полигона с

код. Това съответства на обща

точността на продукта е много по

Точността на очертаване е 69.0%, а детайлността на очертанията е 85.4%. Изчислената точност 

на позициониране е 97.4% (13 отместени полигона). Оценката на качеството на очертанията 

показва, че границите на много полигони са очертани твърде грубо или отместени; включват 

ненужни части или липсващи части и често 

Фиг. 1.3.5. Разпределение на верифицира
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Оценката на качеството на очертаване на полигоните в GLE показва, че точността н

кои граници са грубо начертани или отместени. Включени са ненужни 

части, липсващи части, а често и двете. В други случаи очертаването е правилно, но са 

включени ненужни сенки или ширината на полигона е над 10 метра. 

тревни зони 2012 

ощ, обхваната от продукта Натура 2000 (N2K), подаден за проверка, е около 20% от 

2 203 278 ha. Териториите са разпределени предимно в централната 

и южната част на страната (виж Фиг. 1.3.5.). Има 2 особени прави линии на рязане в ц

в долната лява част на фигурата. Най-вероятно тази линия, успоредна на спътниковот

върху земята, е индикация за непълно покритие на тази част на България със сателитни 

са изследвани 500 случайно избрани проби. Броят на валидните 

класове, които се появяват в България, е 47. Броят на пробите за по 

. За класовете с по-малък от 12 брой полигони, броят на пробите

Общо 467 случайни полигона са правилно класифицирани, а 33 са класифицирани с грешен

код. Това съответства на обща претеглена точност 95.2% (при CI ± 0.034). Следователно

кта е много по-висока от целевата стойност от 85%. 

е 69.0%, а детайлността на очертанията е 85.4%. Изчислената точност 

на позициониране е 97.4% (13 отместени полигона). Оценката на качеството на очертанията 

много полигони са очертани твърде грубо или отместени; включват 

ненужни части или липсващи части и често - и двете. В други случаи очертаването 

Разпределение на верифицираните територии от Натура 2000 
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в GLE показва, че точността на 

кои граници са грубо начертани или отместени. Включени са ненужни 

части, липсващи части, а често и двете. В други случаи очертаването е правилно, но са 

, подаден за проверка, е около 20% от 

2 203 278 ha. Териториите са разпределени предимно в централната 

). Има 2 особени прави линии на рязане в центъра и 

вероятно тази линия, успоредна на спътниковото трасе 

върху земята, е индикация за непълно покритие на тази част на България със сателитни 

са изследвани 500 случайно избрани проби. Броят на валидните 

 класове варират в 

броят на пробите, съответно, 

33 са класифицирани с грешен 

034). Следователно, 

е 69.0%, а детайлността на очертанията е 85.4%. Изчислената точност 

на позициониране е 97.4% (13 отместени полигона). Оценката на качеството на очертанията 

много полигони са очертани твърде грубо или отместени; включват 

очертаването е правилно, 

 
2000 в България 
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но полигоните могат да бъдат 

(колкото MMU). 

Точността на производителите за 24 от 47 налични класа в България е равна на 100%. 

Принципно тези класове включват линейни обекти, към които трудно може да се припише 

друг код от номенклатурата на MAES, както и обекти с типични и уникални интерпретац

характеристики. 

 

1.4.  ОБОГАТЯВАНЕ НА АТЛАСА УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ

Обогатяването на Атласа урбанизирани територии бе извършено чрез прилагане на серия от 

атрибутни и геопространствени операции

относно Функционалните градски зони

Основната идея бе UA данните за да бъдат обогатени на базата на публични данни от 

OpenStreetMap (OSM). Последните бяха доставени от уебсайта 

формат.  

Данните от OSM бяха обработени и организир

решаваната задача. Накратко, към атрибутната част на 

допълнителни данни от слоевете "

атрибутите и на двата слоя на 

категории: 

- residential – постройки с етикет

- edu_cult_admin – с етикети, отнасящи се до 

функции или специфични за правителството

- accommodation_food –

хранене, като ресторанти, хотели, общежития и др.

- health – сгради, отнасящи се до здравеопазването 

- small_bussiness – сгради с етикет за малък бизнес;

- entertainment – сгради с основно предназначение за развлечения;

- commercial – търговски сгради

- farming – постройки, маркирани като ферми или подобни;

- industrial – индустриални сгради

- transportation – сгради

- unkn_buildings – постройки без етикет или неприложими към матрицата.

OSM слоевете бяха пространствено свързани с UA полигоните и получените таблици бяха 

обработени. Резултати от обработените данни са представени в две таблици по

Таблица 1.4.1. съдържа броя на об

полигон на UA. Poi_total представлява общото количество POI в този полигон.
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но полигоните могат да бъдат разбити на други полигони по MAES с площ, по

Точността на производителите за 24 от 47 налични класа в България е равна на 100%. 

Принципно тези класове включват линейни обекти, към които трудно може да се припише 

друг код от номенклатурата на MAES, както и обекти с типични и уникални интерпретац

ОБОГАТЯВАНЕ НА АТЛАСА УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ 

Обогатяването на Атласа урбанизирани територии бе извършено чрез прилагане на серия от 

атрибутни и геопространствени операции върху наличните към 10 октомври 2018 г. данни 

градски зони за България. 

данните за да бъдат обогатени на базата на публични данни от 

Последните бяха доставени от уебсайта geofabric.de

бяха обработени и организирани по начин, подходящ за целите на 

решаваната задача. Накратко, към атрибутната част на UA полигоните бяха включени 

допълнителни данни от слоевете "buildings" и "PointofInterest" (POI) на 

атрибутите и на двата слоя на OSM бяха класифицирани и групирани в следните няколко 

постройки с етикет "interpreted as residential"; 

с етикети, отнасящи се до образование, култура, административни 

функции или специфични за правителството; 

– сгради с основно предназначение за настаняване и обществено 

ресторанти, хотели, общежития и др. 

сгради, отнасящи се до здравеопазването - болници, аптеки, поликлиники;

сгради с етикет за малък бизнес; 

ди с основно предназначение за развлечения; 

търговски сгради 

постройки, маркирани като ферми или подобни; 

индустриални сгради 

, свързани с транспорта, като гари, автогари, пристанища;

постройки без етикет или неприложими към матрицата.

OSM слоевете бяха пространствено свързани с UA полигоните и получените таблици бяха 

обработени. Резултати от обработените данни са представени в две таблици по

.1. съдържа броя на обектите POI за всяка възможна категория, попадаща в даден 

полигон на UA. Poi_total представлява общото количество POI в този полигон.
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на други полигони по MAES с площ, по-голяма от 0.5 ha 

Точността на производителите за 24 от 47 налични класа в България е равна на 100%. 

Принципно тези класове включват линейни обекти, към които трудно може да се припише 

друг код от номенклатурата на MAES, както и обекти с типични и уникални интерпретационни 

Обогатяването на Атласа урбанизирани територии бе извършено чрез прилагане на серия от 

върху наличните към 10 октомври 2018 г. данни 

данните за да бъдат обогатени на базата на публични данни от 

de в ESRI шейп-файл 

ани по начин, подходящ за целите на 

полигоните бяха включени 

) на OSM. За целта, 

и групирани в следните няколко 

образование, култура, административни 

с основно предназначение за настаняване и обществено 

болници, аптеки, поликлиники; 

свързани с транспорта, като гари, автогари, пристанища; 

постройки без етикет или неприложими към матрицата. 

OSM слоевете бяха пространствено свързани с UA полигоните и получените таблици бяха 

обработени. Резултати от обработените данни са представени в две таблици по-долу.  

ектите POI за всяка възможна категория, попадаща в даден 

полигон на UA. Poi_total представлява общото количество POI в този полигон. 
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Таблица 1.4.1. Матрица за POI

U
A

_
ID

E
N

T
 

a
cc

o
m

m
o

d
a

ti
o

n
_

fo
o

d
 

co
m

m
e

rc
ia

l 
1-BG003L2 1 

100-BG009L1 

100-BG013L1 1 

100-BG017L1 1 

1000-BG002L2 1 

1000-BG004L2 1 

 

Таблица 1.4.2. представя площите в квадратни метри, която дадена категория сгради покрива

в даден полигон на UA. В полето Bldgs_total_area се представя общата площ на всички 

категории сгради в полигона. 

 

Таблица 1.4.2. Матрица на сградите

U
A
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a
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u
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m
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10021-BG001L2 

   

1005-BG001L2 

   

1005-BG007L2 

   

10055-BG001L2 

   

10056-BG008L2 

 

727.77 

 

10059-BG001L2 

   

1006-BG002L2 

   

1006-BG007L2 
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1 

представя площите в квадратни метри, която дадена категория сгради покрива

в даден полигон на UA. В полето Bldgs_total_area се представя общата площ на всички 

 

сградите 
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представя площите в квадратни метри, която дадена категория сгради покрива 

в даден полигон на UA. В полето Bldgs_total_area се представя общата площ на всички 
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727.77 
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2207.50 2207.50 
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В резултат, полигоните на UA са обогатени с информация за броя на обектите POI, съгласно

горната категоризация, както и за площта и общата площ на сградите, категоризирани по 

същата схема. 

1.5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Работата по проверка на продуктите на Локалния

съответствие с препоръките и изискванията на методичните насоки.

Включването в процеса на проверка на подходящи и разнообразни източници на референтни 

данни допринася за постигането на целите на участието на страната в

Уместните стратификации и проектирането на извадките, изпълнени в съответствие с целта и 

ресурсите на този проект, допринасят за получаването на достоверни резултати затематичната 

точност, които допълват валидирането на продуктите в цяла Европа.

Подходът за верификация, основан на подобреното правдоподобие при

води до общи точности за три от продуктите, N2K, STL и GLE, по

(вж. Фиг. 1.5.1). Другите два продукта, UA и RZ с общи точности от 84% са много б

целева точност. 

 

 

Задачата за обогатяването на UA бе изпълнена, съгласно одобреното техническо предложение 

и актуалните дискусии в ЕЕА по въпроса. При нейното решаване бяха включени данни за 

полигоните на UA от слоя building

на тяхна основа. 

 

0.94
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0.80

0.85
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0.95
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STL

Фиг. 1.5
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В резултат, полигоните на UA са обогатени с информация за броя на обектите POI, съгласно

зация, както и за площта и общата площ на сградите, категоризирани по 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

Работата по проверка на продуктите на Локалния компонент за България бе извършена в 

съответствие с препоръките и изискванията на методичните насоки. 

Включването в процеса на проверка на подходящи и разнообразни източници на референтни 

данни допринася за постигането на целите на участието на страната в проекта.

Уместните стратификации и проектирането на извадките, изпълнени в съответствие с целта и 

ресурсите на този проект, допринасят за получаването на достоверни резултати затематичната 

валидирането на продуктите в цяла Европа. 

Подходът за верификация, основан на подобреното правдоподобие при

води до общи точности за три от продуктите, N2K, STL и GLE, по-високи от изискваната от 85% 

(вж. Фиг. 1.5.1). Другите два продукта, UA и RZ с общи точности от 84% са много б

Задачата за обогатяването на UA бе изпълнена, съгласно одобреното техническо предложение 

и актуалните дискусии в ЕЕА по въпроса. При нейното решаване бяха включени данни за 

полигоните на UA от слоя building и слоя PointsofInterest на OSM, както и производни атрибути 

0.96

0.84

0.95

0.84

GLE RZ N2K UA

1.5.1. Общи точности на продуктите от Локалния 

компонент за България
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В резултат, полигоните на UA са обогатени с информация за броя на обектите POI, съгласно 

зация, както и за площта и общата площ на сградите, категоризирани по 

компонент за България бе извършена в 

Включването в процеса на проверка на подходящи и разнообразни източници на референтни 

проекта. 

Уместните стратификации и проектирането на извадките, изпълнени в съответствие с целта и 

ресурсите на този проект, допринасят за получаването на достоверни резултати затематичната 

Подходът за верификация, основан на подобреното правдоподобие при интерпретацията, 

високи от изискваната от 85% 

(вж. Фиг. 1.5.1). Другите два продукта, UA и RZ с общи точности от 84% са много близки до тази 

 

Задачата за обогатяването на UA бе изпълнена, съгласно одобреното техническо предложение 

и актуалните дискусии в ЕЕА по въпроса. При нейното решаване бяха включени данни за 

Interest на OSM, както и производни атрибути 

0.84

UA

Общи точности на продуктите от Локалния 



  

Програма Коперник, Проект КОРИНЕ 

2. СЪЗДАВАНЕ НА КОРИНЕ ЗЕМНО ПОКРИТИЕ БАЗА ДАННИ ЗА РЕФЕРЕНТНАТА 2018 ГОДИНА

2.1. Общ преглед 

Изпълнението на задачата "

референтната 2018 година" започна в началото на 2018 г. с т.н. Подготвителна част:

• събиране на необходимите 

доставка на база данни цифрови ортофото за периода 2012 

многоспектрални сателитни изображения;

Работата по тази задача от Специфичния договор беше разделена между ТЕ и експерти от 

ИАОС. 

 2.1.1. Техническата част о

• Изтегляне на цифрова БД IMAGE2018 векторна БД CLC2012 и предварителна обработк

• Подготовка на InterChange проекти за 68

цифровите сателитни изображения, векторните база данни и 

• Подпомогната от компютър фотоинтерпретация/разпознаване с използване на 

комплекта in-situ данни

• Контрол и осигуряване на качеството (QC ,QA) 

корекции; 

• Създаване на базите данни 

CLC2012revision (ревизирана/подобрена БД КОРИНЕ 2012) и БД Метаданни 2018;

• Създаване и валидация на КОРИНЕ2018 база данни (GDB CLC2018);

• Изготвяне на Краен отчет по Проекта.

 2.1.2. Разпространение на получените данни 

Както бе отбелязано по-горе

разпространение на получените данни 

Отчет. 

2.2. CLC2018 обучение 

Преди стартирането на работата на фотоинтерпретаторите се проведе "вътрешно" (без 

привличане на експерти от ТЕ на ЕАОС) опресняващо обучение на участниците. Методологията 

за работа по Проекта и някои технически подробности при работата със сателитни 

изображения и новия софтуер в рамките на два дена бяха изложени от д

Димитров и проф. Тепелиев. Една БРЕ беше

фотоинтерпретаторите. 

2.3. Състав на Техническия екип 

Националният Технически екип включва академични специалисти от две институции:

• Българска академия на науките:

− Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ);

− Национален институт 

• Лесотехническия университет (ЛУ).
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СЪЗДАВАНЕ НА КОРИНЕ ЗЕМНО ПОКРИТИЕ БАЗА ДАННИ ЗА РЕФЕРЕНТНАТА 2018 ГОДИНА

Изпълнението на задачата "Създаване на КОРИНЕ Земно покритие база данни 

започна в началото на 2018 г. с т.н. Подготвителна част:

събиране на необходимите in-situ данни (вж. параграф 2.10 по-долу в този документ);

доставка на база данни цифрови ортофото за периода 2012 - 2017 г. и предоставените от ЕКА 

тни изображения; 

Работата по тази задача от Специфичния договор беше разделена между ТЕ и експерти от 

2.1.1. Техническата част от задачата, изпълнена от Техническия екип: 

Изтегляне на цифрова БД IMAGE2018 векторна БД CLC2012 и предварителна обработк

Подготовка на InterChange проекти за 68-те БРЕ (предимно 40х40 km

цифровите сателитни изображения, векторните база данни и in-situ база данни;

от компютър фотоинтерпретация/разпознаване с използване на 

данни; 

Контрол и осигуряване на качеството (QC ,QA) - вътрешен и външен, вкл. препоръчани 

Създаване на базите данни CLC2018, CLC Change2012-2018 (Промени 2012

CLC2012revision (ревизирана/подобрена БД КОРИНЕ 2012) и БД Метаданни 2018;

и валидация на КОРИНЕ2018 база данни (GDB CLC2018); 

Краен отчет по Проекта. 

Разпространение на получените данни  

горе, цялостното ръководство, връзка/кореспонденция с ЕАОС и 

разпространение на получените данни се изпълнява от експерти на ИАОС

Преди стартирането на работата на фотоинтерпретаторите се проведе "вътрешно" (без 

привличане на експерти от ТЕ на ЕАОС) опресняващо обучение на участниците. Методологията 

ота по Проекта и някои технически подробности при работата със сателитни 

изображения и новия софтуер в рамките на два дена бяха изложени от д-р Стоименов, гл. ас. 

Тепелиев. Една БРЕ беше частично интерпретирана колективно от 

2.3. Състав на Техническия екип  

ски екип включва академични специалисти от две институции:

Българска академия на науките: 

Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ); 

лен институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ).

Лесотехническия университет (ЛУ). 
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СЪЗДАВАНЕ НА КОРИНЕ ЗЕМНО ПОКРИТИЕ БАЗА ДАННИ ЗА РЕФЕРЕНТНАТА 2018 ГОДИНА 

КОРИНЕ Земно покритие база данни за 

започна в началото на 2018 г. с т.н. Подготвителна част: 

долу в този документ); 

2017 г. и предоставените от ЕКА 

Работата по тази задача от Специфичния договор беше разделена между ТЕ и експерти от 

Изтегляне на цифрова БД IMAGE2018 векторна БД CLC2012 и предварителна обработка; 

те БРЕ (предимно 40х40 km2) зареждане на 

база данни; 

от компютър фотоинтерпретация/разпознаване с използване на 

вътрешен и външен, вкл. препоръчани 

2018 (Промени 2012-2018) и 

CLC2012revision (ревизирана/подобрена БД КОРИНЕ 2012) и БД Метаданни 2018; 

ководство, връзка/кореспонденция с ЕАОС и 

от експерти на ИАОС и е обект на друг 

Преди стартирането на работата на фотоинтерпретаторите се проведе "вътрешно" (без 

привличане на експерти от ТЕ на ЕАОС) опресняващо обучение на участниците. Методологията 

ота по Проекта и някои технически подробности при работата със сателитни 

р Стоименов, гл. ас. 

етирана колективно от 

ски екип включва академични специалисти от две институции: 

ия (НИГГГ). 
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2.4. Методология 

Методологията за фотоинтерпретация на сателитните изображения по работни единици 

практически не се различава от използваната в предишните проекти.

хармонизирана за всички 39 

описание е дадено в документа на ЕЕА "CLC2018

ръководство се основава на известните ни отпреди 

report No 17/2007)" и "CLC2012 Addendum to the CLC2006 Technical Guidelines (ETC/SIA report)

Използва се CLC номенклатура 

Методологията се базира на използването на многоспектрални сателитни изоб

периода, в случая - 2012 г. и 2018 г. (± 1 година), широк набор от 

• ЦОФК – цифрови цветни ортофотокарти от 2011 г. до 2017 г. от МЗХГ 

• LUCAS 2012 (Land Use and Coverage Area frame Survey на EUROSTAT) 

България;  

• Google Earth със Street View и Google Maps 

• Топографски карти М 1:25 000 от 2006 г.; 

• Топографски карти М 1:50 000

• Физически блокове от СИЗП

2.4.1 Използвани сателитни изображения

В приведената отдолу Таблица 2.1. са показани датите на 

сцени (Coverage 1 и 2) от спътника. 

разпределение върху територията на страната

IMAGE2012 IMAGE2018. 

Фиг. 2.1. Използвани сателитни изображения 

комплекта за територията на България

 

Програма Коперник, Проект КОРИНЕ Земно покритие 2018 България                                                           

за фотоинтерпретация на сателитните изображения по работни единици 

практически не се различава от използваната в предишните проекти.

9 страни, които участват в изпълнението на Проекта.

описание е дадено в документа на ЕЕА "CLC2018 Technical Guidelines

ръководство се основава на известните ни отпреди "CLC2006 Technical guidelines (EEA Technical 

CLC2012 Addendum to the CLC2006 Technical Guidelines (ETC/SIA report)

Използва се CLC номенклатура с 44 класа (36 за България - вж. Таблица 2.2). 

на използването на многоспектрални сателитни изоб

2012 г. и 2018 г. (± 1 година), широк набор от in-situ цифрови бази данни

цифрови цветни ортофотокарти от 2011 г. до 2017 г. от МЗХГ 

2012 (Land Use and Coverage Area frame Survey на EUROSTAT) 

със Street View и Google Maps  

М 1:25 000 от 2006 г.;  

М 1:50 000от 2000 г.;  

СИЗП, получена от МЗХГ за периода 2011 - 2017

2.4.1 Използвани сателитни изображения 

аблица 2.1. са показани датите на изтеглените от ЕКА

от спътника. На фигури 2.1 и 2.2 е показано пространственото 

върху територията на страната на сателитните сцени от двете бази данни

сателитни изображения (IMAGE2018) на спътника 

комплекта за територията на България, заснети през лятото и ранната есен на 2017 г.

                                                          16 

за фотоинтерпретация на сателитните изображения по работни единици 

практически не се различава от използваната в предишните проекти. Тя е единна и 

нението на Проекта. Пълното й 

Guidelines final" [1]. Това 

CLC2006 Technical guidelines (EEA Technical 

CLC2012 Addendum to the CLC2006 Technical Guidelines (ETC/SIA report)". 

  

на използването на многоспектрални сателитни изображения от два 

цифрови бази данни: 

цифрови цветни ортофотокарти от 2011 г. до 2017 г. от МЗХГ - пиксел 40 cm ; 

2012 (Land Use and Coverage Area frame Survey на EUROSTAT) - точките за 

2017 г.  

изтеглените от ЕКА два комплекта 

зано пространственото 

сцени от двете бази данни 

 

) на спътника Sentinel-2- два 

, заснети през лятото и ранната есен на 2017 г. 
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. 

 

Фиг. 2.1 Пространствено разпределение върху територията на сателитните сцени

 

 

Фиг. 2.2 Пространствено разпределение върху територията на сателитните сцени от IMAGE2018
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Пространствено разпределение върху територията на сателитните сцени 

Пространствено разпределение върху територията на сателитните сцени от IMAGE2018
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 от IMAGE2012 

 

Пространствено разпределение върху територията на сателитните сцени от IMAGE2018 
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2.4.2. Подготовка на InterChange проекти за 68

Процесът на компютърно подпомогнатата визуална интерпретация се предхожда от 

подготовка на ГИС проекти по Базови Работни Единици (БРЕ). На Фиг. 5.7. е показано избраното 

разделение на територията на страната по БРЕ. Разграфката има 68 БРЕ с очертания, при които 

е постигнат компромис между пълното съвпадение с разграфката на стандартните топог

карти на Военно-географската служба

интерпретаторите по граничните райони на България и при

листа. Така е осигурена приемственост с работ

Всяка БРЕ, подготвяна за работа на интерпретаторите

изображения и цели сателитни сцени от БД 

• векторни данни от БД CLC2012

• WMS връзки към допълнителните данни, описани

тематични карти в цифров формат, 

• мрежа от наименувани квадрати 4 х 4 km в контурите на БРЕ за ориентация на 

интерпретаторите в работното пространство на екрана. 

Фиг. 5.7. Разпределение на БРЕ върху територията на България

2.4.3 Откриване и картографиране на промените в земното покритие 2012

Възприет е предпочитаният от 

корекции/подобряване на базата данни CLC2012 за получаване 

CLC2012revised . След това се пристъпва към откриване на промените в земното покритие чрез 

визуално сравнение на всички данни и изображения

IMAGE2018. 

При подпомогнатата от компютър фотоинтерпретация (CAPI техника) 

софтуерен продукт InterChange за работа в два синхронизирани прозореца при откриване на 

промените (вж. фиг. 2.3). Сравняват се сателитни изображения в условни цветове 

IMAGE2012 зареждани в левия прозорец (ревизия)
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2.4.2. Подготовка на InterChange проекти за 68-те БРЕ 

Процесът на компютърно подпомогнатата визуална интерпретация се предхожда от 

на ГИС проекти по Базови Работни Единици (БРЕ). На Фиг. 5.7. е показано избраното 

разделение на територията на страната по БРЕ. Разграфката има 68 БРЕ с очертания, при които 

е постигнат компромис между пълното съвпадение с разграфката на стандартните топог

географската служба М 1:100 000 и удобството 

интерпретаторите по граничните райони на България и при извършване на сходка

листа. Така е осигурена приемственост с работата по предходните КЗП проекти

а БРЕ, подготвяна за работа на интерпретаторите, освен описаните по

изображения и цели сателитни сцени от БД IMAGE2012 съдържа още: 

векторни данни от БД CLC2012; 

допълнителните данни, описани по-горе в т. 2

ни карти в цифров формат, ортофотокарти от 2011 до 2017 г.

вани квадрати 4 х 4 km в контурите на БРЕ за ориентация на 

интерпретаторите в работното пространство на екрана.  

Разпределение на БРЕ върху територията на България

Откриване и картографиране на промените в земното покритие 2012-2018 г. 

от повечето страни в Проекта подход първо да се извършват 

корекции/подобряване на базата данни CLC2012 за получаване на т.н. ревизирана база данни 

. След това се пристъпва към откриване на промените в земното покритие чрез 

всички данни и изображения от БД IMAGE2012 и базата данни 

При подпомогнатата от компютър фотоинтерпретация (CAPI техника) е използван унгар

софтуерен продукт InterChange за работа в два синхронизирани прозореца при откриване на 

. Сравняват се сателитни изображения в условни цветове 

IMAGE2012 зареждани в левия прозорец (ревизия) и IMAGE2018 - в десния (пром
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Процесът на компютърно подпомогнатата визуална интерпретация се предхожда от 

на ГИС проекти по Базови Работни Единици (БРЕ). На Фиг. 5.7. е показано избраното 

разделение на територията на страната по БРЕ. Разграфката има 68 БРЕ с очертания, при които 

е постигнат компромис между пълното съвпадение с разграфката на стандартните топографски 

 при работата на 

извършване на сходка на съседните 

ата по предходните КЗП проекти.  

освен описаните по-горе под-

2.4.: топографски и 

ортофотокарти от 2011 до 2017 г.; 

вани квадрати 4 х 4 km в контурите на БРЕ за ориентация на 

 

Разпределение на БРЕ върху територията на България 

 

подход първо да се извършват 

на т.н. ревизирана база данни 

. След това се пристъпва към откриване на промените в земното покритие чрез 

от БД IMAGE2012 и базата данни 

е използван унгарският 

софтуерен продукт InterChange за работа в два синхронизирани прозореца при откриване на 

. Сравняват се сателитни изображения в условни цветове - от БД 

в десния (промени) с 



  

Програма Коперник, Проект КОРИНЕ 

наложената върху тях съответно векторна база

карти в цифров вид позволяват надеждното и прецизно очертаване на коригираните в CLC2012 

полигони и откритите в десния прозорец промени.

Фиг. 2.3 InterChange екран с

инструменти. Ляв прозорец (Revision 2012) 

2012, сателитни и in-situ - за 2018

В процеса на откриване и очертаване на промените в земно

спазват следните принципи: 

• очертаваните реални промени

процеси и тенденции; 

• отчитане на логиката в развитието на ландшафта като природно

• възможностите и вероятността откритите промени да станат по време на изследвания 

период от 6 години; 

• игнорират се кратковременните 

характерни за земеделските култури, водните тела и влажни зони.

Основните параметри на създаваните

• минимална картографир

• минимална ширина на лине

• минимална площ на полигоните промяна 

• CLC номенклатура за земното покритие 

• картографиране само на реални промени.

При откриването на някои промени се налага допълнителна ревизия на заредената CLC2012 

БД. При невъзможност за приемане на еднозначно решение се налагат допълнителни 

консултации (телефон, местна преса и сайтов
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наложената върху тях съответно векторна база данни CLC2012. Богатият набор от 

карти в цифров вид позволяват надеждното и прецизно очертаване на коригираните в CLC2012 

и откритите в десния прозорец промени. 

hange екран с два синхронизирани прозореца и набор от основни ГИС 

и. Ляв прозорец (Revision 2012) - данни за 2012 г. и десен (Change

2018 г.  

В процеса на откриване и очертаване на промените в земното покритие и земеползването се 

очертаваните реални промени да отразяват природните и социално

 

отчитане на логиката в развитието на ландшафта като природно-антропогенна система;

ероятността откритите промени да станат по време на изследвания 

игнорират се кратковременните едногодишни промени (дни, сезони), които са 

характерни за земеделските култури, водните тела и влажни зони. 

Основните параметри на създаваните бази данни са: 

минимална картографируема единица (MMU) 25 ha; 

минимална ширина на линейните елементи (MMW) ≥100 m; 

минимална площ на полигоните промяна ≥ 5 ha (сумарна за т.н. технически полигони);

CLC номенклатура за земното покритие - 44 класа (36 за България); 

картографиране само на реални промени. 

При откриването на някои промени се налага допълнителна ревизия на заредената CLC2012 

БД. При невъзможност за приемане на еднозначно решение се налагат допълнителни 

(телефон, местна преса и сайтове) или в краен случай - теренна проверка.
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набор от in-situ данни и 

карти в цифров вид позволяват надеждното и прецизно очертаване на коригираните в CLC2012 

и набор от основни ГИС 

данни за 2012 г. и десен (Change) - CLC данни за 

то покритие и земеползването се 

да отразяват природните и социално-икономически 

антропогенна система; 

ероятността откритите промени да станат по време на изследвания 

едногодишни промени (дни, сезони), които са 

сумарна за т.н. технически полигони); 

При откриването на някои промени се налага допълнителна ревизия на заредената CLC2012 

БД. При невъзможност за приемане на еднозначно решение се налагат допълнителни 

теренна проверка. 
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2.5 Вътрешен и външен контрол на качеството

Вътрешната верификация на резултатите, получени от интерпрета

след завършване на работата по съответната БРЕ, преди и след допълнителните външни 

проверки. Текуща проверка се прави от ръководителя на ТЕ и включва проверка на всички 

картографирани и потенциални 

данни. Вътрешната проверка 

завършване на външна проверка от ТЕ на ЕАОС.

Цялостният процес на проверки на ниво работни единици се отбелязва в придружаващ файл 

метаданни. Окончателната проверка на работата по 

тематичната точност на създаваните бази данни 

от 85%.  

В съответствие с условията на Договора с Е

изпълнени дистанционно (по Интернет) от ТЕ на ЕЕА

− първата проверка на една БРЕ (С18_03) е извършена на

приет условно; 

Направените забележки и препоръки са отчетен

останали работни единици.

− втората проверка е вър

приети условно. 

Направените нови забележки и препоръки са изпълнени, не само з

всички останали работни единици

- от всеки интерпретатор за изцяло неговите работни единици и съвместно, от всеки двама по 

границата на съседните БРЕ.  

2.6 Крайни продукти 

Крайните продукти се формират от 

всички БРЕ за получаването на единни база данни CLC2012revized CLC Change 2012

CLC2018. 

При автоматизираното създаване на БД CLC Change2012

специализирани програми – наши и предоставени от E

БД CLC2018 се получава с овърлейна процедура:

CLC2018 = CLC2012revised + CLC Change2012

Следва вътрешна верификация на създад

съответствие с конвенциите на методиката) и качване в сайта на 

валидация от Техническия екип

Паралелно се предават и окончателно оформените според

база данни Метаданни - както на ниво БРЕ, така и за страната като цяло.

2.7. Кратък статистически анализ

Тук са представени най-характерните с

осигурява свободен достъп - както до описаните крайни резултати, 

Проекта за България, а ЕАОС - за всички държави
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контрол на качеството 

Вътрешната верификация на резултатите, получени от интерпретаторите, се прави текущо 

след завършване на работата по съответната БРЕ, преди и след допълнителните външни 

проверка се прави от ръководителя на ТЕ и включва проверка на всички 

нциални промени, както и качеството на ревизията

 завършва след изпълнението на направените препоръки при 

завършване на външна проверка от ТЕ на ЕАОС. 

процес на проверки на ниво работни единици се отбелязва в придружаващ файл 

ата проверка на работата по фотоинтерпретация

тематичната точност на създаваните бази данни съгласно критериите на ТЕ на ЕАОС 

В съответствие с условията на Договора с ЕАОС са проведени две външни верификации, 

анционно (по Интернет) от ТЕ на ЕЕА: 

първата проверка на една БРЕ (С18_03) е извършена на 18.07.2018 г. и резултатът е 

забележки и препоръки са отчетени при изработването на всички 

останали работни единици. 

е върху 3 БРЕ (С18_33, С18_071, С18_104). Всички работни единици са 

забележки и препоръки са изпълнени, не само за въпросните

всички останали работни единици. Следва провеждането на сходка по границите на всички БРЕ

претатор за изцяло неговите работни единици и съвместно, от всеки двама по 

Крайните продукти се формират от ГИС експертите. Прави се автоматизирано обединяване на 

на единни база данни CLC2012revized CLC Change 2012

При автоматизираното създаване на БД CLC Change2012-2018 и CLC2012revised се изпол

наши и предоставени от EАОС.  

се получава с овърлейна процедура: 

CLC2018 = CLC2012revised + CLC Change2012-2018 

Следва вътрешна верификация на създадените бази данни в ArcGIS среда

съответствие с конвенциите на методиката) и качване в сайта на EАОС 

валидация от Техническия екип на Агенцията. Предават се и в ИАОС. 

предават и окончателно оформените според изискваните на INSPIRE ди

както на ниво БРЕ, така и за страната като цяло. 

татистически анализ 

характерните статистики за получените нови бази данни. ИАОС 

както до описаните крайни резултати, така и за 

за всички държави-участници в Проекта.  
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, се прави текущо – 

след завършване на работата по съответната БРЕ, преди и след допълнителните външни 

проверка се прави от ръководителя на ТЕ и включва проверка на всички 

та на CLC2012 базата 

завършва след изпълнението на направените препоръки при 

процес на проверки на ниво работни единици се отбелязва в придружаващ файл 

интерпретация установи, че 

съгласно критериите на ТЕ на ЕАОС е по-добра 

са проведени две външни верификации, 

18.07.2018 г. и резултатът е 

и при изработването на всички 

С18_104). Всички работни единици са 

а въпросните БРЕ, но и за 

. Следва провеждането на сходка по границите на всички БРЕ 

претатор за изцяло неговите работни единици и съвместно, от всеки двама по 

автоматизирано обединяване на 

на единни база данни CLC2012revized CLC Change 2012-2018 и 

2018 и CLC2012revised се използват 

ените бази данни в ArcGIS среда (проверка за 

EАОС за верификация и 

на INSPIRE директивата 

татистики за получените нови бази данни. ИАОС 

така и за архивни данни по 



  

Програма Коперник, Проект КОРИНЕ 

2.7.1. Земно покритие - статистики

В приведената таблица 2.2 е даден

покритие/земеползване, дължината и бройката на полигоните

Таблица 2.2 CLC2018 ниво 3 

CLC клас Наименование на CLC класа

111 Населени места с плътно застрояване

112 Населени места със свободно застрояване

121 Индустриални или търговски обекти

122 
Пътно-шосейна и железопътна мрежи, и 

прилежащата им земя

123 Пристанища 

124 Летища 

131 Кариери и открити рудници

132 Сметища 

133 Строителни обекти

141 Зелени площи в населени места

142 Места за спорт и о

211 Ненапоявана обработваема земя

213 Оризища 

221 Лозя 

222 Овощни и ягодови насаждения

231 Пасища  

242 Комплекси от раздробени земедел

243 
Земеделски земи със значителни участъци 

естествена растителност

311 Широколистни гори

312 Иглолистни гори  

313 Смесени гори  

321 Естествени тревни

322 Растителни съобщества на храсти и треви

324 Преходна дървесно

331 Плажни ивици, дюни, пясъци

332 Голи скали  

333 Площи с рядка растителност

334 Опожарени площи

411 Вътрешни блата  

412 Торфени блата  

421 Солени блата  

422 Солници  

511 Водни течения  

512 Водни площи  

521 Крайбрежни лагуни
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статистики 

таблица 2.2 е дадена площта на различните типове зе

олзване, дължината и бройката на полигоните от базата данни CLC2018

CLC2018 ниво 3 - площ, процент от общата площ и брой на полигоните

Наименование на CLC класа Площ (hа) Процент

Населени места с плътно застрояване 814 

Населени места със свободно застрояване 388 046 

Индустриални или търговски обекти 77 388 

шосейна и железопътна мрежи, и 

прилежащата им земя 
4 486 

739 

6 255 

Кариери и открити рудници 32 109 

4 077 

Строителни обекти 540 

Зелени площи в населени места 4 348 

Места за спорт и отдих  13 372 

Ненапоявана обработваема земя 3 821 699 

36 855 

115 846 

Овощни и ягодови насаждения 45 152 

391 297 

Комплекси от раздробени земеделски земи 262 278 

Земеделски земи със значителни участъци 

тителност 
1 061 572 

Широколистни гори  2 297 548 

 533 561 

644 870 

тревни площи  408 566 

Растителни съобщества на храсти и треви  23 020 

Преходна дървесно-храстова растителност  762 285 

Плажни ивици, дюни, пясъци  1 898 

12 633 

с рядка растителност  38 405 

Опожарени площи  69 

 8 395 

1 318 

408 

1 210 

32 537 

64 848 

Крайбрежни лагуни  734 

Общо:    11 099 178 100.00%
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а площта на различните типове земно 

базата данни CLC2018. 

площ, процент от общата площ и брой на полигоните 

Процент Брой 

0.01% 4 

3.50% 3949 

0.70% 1161 

0.04% 69 

0.01% 13 

0.06% 33 

0.29% 316 

0.04% 41 

0.00% 9 

0.04% 64 

0.12% 189 

34.43% 5150 

0.33% 24 

1.04% 1336 

0.41% 711 

3.53% 5048 

2.36% 3088 

9.56% 8348 

20.70% 5538 

4.81% 1857 

5.81% 4110 

3.68% 2905 

0.21% 73 

6.87% 8434 

0.02% 43 

0.11% 121 

0.35% 395 

0.00% 2 

0.08% 67 

0.01% 2 

0.00% 2 

0.01% 5 

0.29% 33 

0.58% 425 

0.01% 7 

100.00% 53 572 
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От приведените данни се вижда, че два типа земно покритие: 

(3 821 699 ha) и Гори (3 475 979

Разпределението на основните класове

показано в таблица 2.3. 

Таблица 2.3.Площ на основните класове (CLC ниво 1) земно п

Код CLC класове 1

1хх Антропогенни обекти 

2хх Земеделски земи 

3хх Гори и полуестествени площи 

4хх Влажни зони  

5хх Водни обекти  

На Фиг. 2.4. е дадена диаграма 

покритие (ниво 3 от CLC номенклатурата)

България през 2018 г.  

  Фиг. 2.4. Петте класа земно покритие, формиращи повече от 3/4 от земното покритие през 2018 г.

2.7.2. Промени в земното покритие за периода 2012 

За периода 2012 - 2018 г. са открити и картографирани 4 751 

площ 100 235 ha. Като брой и площ това е повече от два пъти в сравнение с предишните три 

периода. В таблица 2.4. са дадени площта (в ha) и броя на откритите промени в земното 

покритие на ниво 1 от CLC номенклатурата за периода 

CLC Код Промени в клас (ниво1)

1хх Антропогенни обекти 

2хх Земеделски земи 

3хх Гори и полуестествени площи 

4хх Влажни зони 

5хх Водни обекти 

СУМАРНО:
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От приведените данни се вижда, че два типа земно покритие: Ненапоявана о

1 699 ha) и Гори (3 475 979 ha) покриват почти 2/3 (65.75%) от територията на 

основните класове земно покритие на ниво 1 от CLC 

основните класове (CLC ниво 1) земно покритие 2018 г. 

CLC класове 1-во ниво Площ (ha) Брой 

Антропогенни обекти  532 460  5 843

Земеделски земи  5 734 700  23 598

Гори и полуестествени площи  4 722 855  23 217 

11 331  46 

98 119  452 

ОБЩО:   11 099 180  53 572 

иаграма с площта и процента от общата площ за 

покритие (ниво 3 от CLC номенклатурата), които покриват повече от 3/4 

Петте класа земно покритие, формиращи повече от 3/4 от земното покритие през 2018 г.

2.7.2. Промени в земното покритие за периода 2012 - 2018 г. - статистики 

2018 г. са открити и картографирани 4 751 броя полигони промени с обща 

площ 100 235 ha. Като брой и площ това е повече от два пъти в сравнение с предишните три 

В таблица 2.4. са дадени площта (в ha) и броя на откритите промени в земното 

CLC номенклатурата за периода на изследване. 

Промени в клас (ниво1) Площ (ha)  

Антропогенни обекти  940 0,94%

Земеделски земи  45 429 45,41%

Гори и полуестествени площи  53 558 53,54%

Влажни зони  87 0,09%

Водни обекти  21 0,02%

СУМАРНО: 100 035 100.00%
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Ненапоявана обработваема земя 

ha) покриват почти 2/3 (65.75%) от територията на България. 

CLC номенклатурата е 

окритие 2018 г.  

Процент 

5 843 4,80%  

23 598 51,67%  

23 217  42,55%  

46  0,10%  

452  0,88%  

53 572  100.00%  

та и процента от общата площ за 5-те класа земно 

, които покриват повече от 3/4 територията на 

 

Петте класа земно покритие, формиращи повече от 3/4 от земното покритие през 2018 г. 

броя полигони промени с обща 

площ 100 235 ha. Като брой и площ това е повече от два пъти в сравнение с предишните три 

В таблица 2.4. са дадени площта (в ha) и броя на откритите промени в земното 

Брой 

0,94% 48 

45,41% 1 978 

53,54% 2 720 

0,09% 2 

0,02% 3 

100.00% 4 751 
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Традиционно най-многобройни

общата площ на промените са промените, настъпили в клас 3 

Преобладават шест типа промени,

показани (вж. таблица 2.5 и фиг. 2.5

Таблица 2.5. Най-големите по площ и брой промени за периода 2012 

Тип промяна Описание на промяната

312-324   Загуба на иглолистни гори

311-324   Загуба на широколистни гори

231-211   Пасища в орна земя

221-211   Лозя в орна земя

222-211   Овощни градини в орна земя

324-311   Възстановени широколистни гори

Площта на възстановените широколистни гори (промяна 324

пъти по-малко от загубените (18 389 ha). 

Налице са два негативни процеса 

(211), т.е. екстензификация на земеделието.

 

Фиг. 2.5. Видовете 

Вижда се, че най-големи по площ и брой

(311-324) гори. Основна причина за това е интензивното

гори както по западната ни граница със Сърбия и Република Северна Македония

и в по-малък мащаб - по границата с Гърция.

увеличение на броя на промените в Бъ

очакваните адекватни мерки от страна на компетентните органи би трябвало да го ограничат и 

ликвидират. 

765; 14%

341; 9%

220; 6%
5275; 7%

6 типа промени, формиращи 
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многобройни (2 720), най-големи по площ (53 558 ha) и процент (53,54%

са промените, настъпили в клас 3 "Гори и полуестествени площи

типа промени, които формират над 3/4 от площта на всички промени

таблица 2.5 и фиг. 2.5).  

големите по площ и брой промени за периода 2012 - 2018 г.

Описание на промяната Площ (ha) Брой

Загуба на иглолистни гори 23 392 

Загуба на широколистни гори 18 389 

Пасища в орна земя 14 534 

Лозя в орна земя 9 451 

Овощни градини в орна земя 6 051 

Възстановени широколистни гори 4 865 

Общо:   76 682 

Площта на възстановените широколистни гори (промяна 324-311) е 4 865 ha, което е почти 4 

малко от загубените (18 389 ha).  

два негативни процеса - превръщане на пасища (231) и на лозя (221)

т.е. екстензификация на земеделието. 

 промени с най-голям брой и процент от общата площ

големи по площ и брой са в загубите на иглолистни (312-324) и широколистни 

. Основна причина за това е интензивното нашествие на корояд, 

по западната ни граница със Сърбия и Република Северна Македония

по границата с Гърция. Това обяснява отбелязаното по

промените в България за периода. Явлението е с преходен характер

мерки от страна на компетентните органи би трябвало да го ограничат и 

867; 23%

1 242; 18%

промени, формиращи 3/4 от общата площ

312-324   Загуба на иглолистни гори

311-324   Загуба на широколистни 

гори

231-211   Пасища в орна земя

221-211   Лозя в орна земя

222-211   Овощни градини в орна 

земя

324-311   Възстановени 

широколистни гори
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площ (53 558 ha) и процент (53,54% ) от 

Гори и полуестествени площи". 

ират над 3/4 от площта на всички промени 

2018 г. 

Брой Процент 

867 23% 

1 242 18% 

765 14% 

341 9% 

220 6% 

275 5% 

3 710 77% 

311) е 4 865 ha, което е почти 4 

превръщане на пасища (231) и на лозя (221) в орна земя 

 

и процент от общата площ 

324) и широколистни 

нашествие на корояд, в иглолистните 

по западната ни граница със Сърбия и Република Северна Македония (фиг. 2.6), така 

отбелязаното по-горе значително 

с преходен характер и 

мерки от страна на компетентните органи би трябвало да го ограничат и 

площ

324   Загуба на иглолистни гори

324   Загуба на широколистни 

211   Пасища в орна земя

211   Лозя в орна земя

211   Овощни градини в орна 

311   Възстановени 

широколистни гори
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Фиг. 2.6. Голям брой промени 312

Това позволява да бъдат направени разнообразни и задълбочени статистики за четвърт век и 

сравнения с другите 38 страни.

2.8 Крайни продукти 

Крайните продукти от работата по Задача 2 от Проекта 

на България за референтната 2018 г.

• Ревизирана БД CLC2012 Revized;

• База данни промени за периода 2012 

• КОРИНЕ база данни за 2018 г.

• База данни МЕТАДАННИ за КОРИНЕ 2018.

На този етап от изпълнение на Проекта и

на Европейската агенция по околна среда

now-updated-for-the-2018-reference

Възможността за сваляне и анализ на CLC2018 векторните данни

в най-близко време на сайта на ИАОС. 
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Голям брой промени 312-324 по западната ни граница - северно от Кюстен

Това позволява да бъдат направени разнообразни и задълбочени статистики за четвърт век и 

сравнения с другите 38 страни. 

Крайните продукти от работата по Задача 2 от Проекта - " Обновяване на КОРИНЕ базата данни 

ентната 2018 г." са: 

Ревизирана БД CLC2012 Revized; 

База данни промени за периода 2012 - 2018 г. - CLC Change 2012-2018;

КОРИНЕ база данни за 2018 г.- - CLC 2018; 

База данни МЕТАДАННИ за КОРИНЕ 2018. 

На този етап от изпълнение на Проекта изброените база данни са свободно достъпни на сайта 

Европейската агенция по околна среда - https://land.copernicus.eu/news/corine

reference-year.  

анализ на CLC2018 векторните данни за България

на сайта на ИАОС.  
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северно от Кюстендил 

Това позволява да бъдат направени разнообразни и задълбочени статистики за четвърт век и 

Обновяване на КОРИНЕ базата данни 

2018; 

нни са свободно достъпни на сайта 

https://land.copernicus.eu/news/corine-land-cover-

за България ще бъде осигурен 
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3. ВЕРИФИКАЦИЯ НА СЛОЕВЕТЕ С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА РЕФЕРЕНТНАТА 2015 г.

Задачата за верификация на слоевете с висока разделителна способност/резолюция (High

Resolution Layers - HRL)представлява третата част от дейнос

услуги. HRL са растерни данни, групирани в пет теми, описващи специфични характеристики за 

земното покритие: ниво но почвеното запечатване, гори, тревни зони, води и влажни 

територии и малки гористи 

продукта за цялата територия на България. HRL

на услуги на европейско ниво и са преминали вътрешна валидация като част от

производствения процес. 

Продуктите, които трябва да бъдат пров

работна координатна референтна система

Съгласно договора за услуги 

продукта (обозначени с абревиатура

верификацията: 

• Непроницаемост (Im

• Гори (Forest); 

o Склопеност (Tree cover

o Преобладаващ дървесен тип (широколистни или иглолистни) (Dominant

Type - DLT); 

• Тревни зони (Grassland 

• Води и влажни територии (Water

Вижда се, че темата "Гори" е представена с два продукта 

"Малки гористи обекти" (Small

Възложителят ЕАОС отложи доставката им за 2019 г.

3.1. ПРИНЦИПИ НА ВЕРИФИКАЦИЯТА

Целта на верификацията е да идентифици

да бъдат подобрени в бъдещи актуализации на продуктите. Това става чрез прилагане на 

визуална проверка на стратифицирани проби от 

референтни данни. HRL се проверяват за 

класификация (commission). Примери за 

неправилно класифицирани като непроницаеми 

култури, картографирани като 

се пропускат постоянни водни тела, разположени в сянка

данни за местоположението и 

изготвяне на доклада за верификацията

Верификацията е извършена в съответствие с 

процедура за проверка, състояща се от три части:

• Общ преглед на качеството на петте HRL продукта за идентифициране на области на 

големи разминавания, където възникват системни грешки по време на 

автоматизираната класификация;

• Визуална проверка на зони с очаквани грешки чрез верифик

feel (гледай и чувствай) и преглед на критични страти. Тя се извършва чрез неслучайна 
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ВЕРИФИКАЦИЯ НА СЛОЕВЕТЕ С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА РЕФЕРЕНТНАТА 2015 г.

верификация на слоевете с висока разделителна способност/резолюция (High

HRL)представлява третата част от дейностите по настоящия договор за 

услуги. HRL са растерни данни, групирани в пет теми, описващи специфични характеристики за 

земното покритие: ниво но почвеното запечатване, гори, тревни зони, води и влажни 

 обекти. Всяка тема включва няколко взаимно допълващи се 

продукта за цялата територия на България. HRL са произведени от консорци

на услуги на европейско ниво и са преминали вътрешна валидация като част от

Продуктите, които трябва да бъдат проверени от националния екип, са предоставени от ЕАОС в 

работна координатна референтна система за проекта, а именно WGS 84 / UTM 

 и в съответствие с Насоките на ЕАОС [4], 

продукта (обозначени с абревиатура на латиница) от четири теми бяха включени в

mperviousness Degree - IMD); 

Склопеност (Tree cover density - TCD) 

Преобладаващ дървесен тип (широколистни или иглолистни) (Dominant

 

(Grassland - GRA)  

Води и влажни територии (Water and Wetness - WAW) 

Вижда се, че темата "Гори" е представена с два продукта - TCD и DLT. Продукти от темата 

Small Woody Features) не бяха включени в работата, тъй като 

АОС отложи доставката им за 2019 г. 

ПРИНЦИПИ НА ВЕРИФИКАЦИЯТА 

Целта на верификацията е да идентифицира системни грешки в класификация

да бъдат подобрени в бъдещи актуализации на продуктите. Това става чрез прилагане на 

на стратифицирани проби от горните пет слоя, като се използват надеждни 

се проверяват за два типа грешки - пропуск (omission

). Примери за commission-грешки са плажове и голи

авилно класифицирани като непроницаеми повърхности, както и млади гор

култури, картографирани като тревни зони. Грешки от тип пропуск настъпва

се пропускат постоянни водни тела, разположени в сянката на планинския хребет. Съ

данни за местоположението и типа на откритите грешки (commission/omission

верификацията на даден HRL. 

Верификацията е извършена в съответствие с Насоките на ЕАОС [4}, които предвиждат 

тояща се от три части: 

Общ преглед на качеството на петте HRL продукта за идентифициране на области на 

големи разминавания, където възникват системни грешки по време на 

автоматизираната класификация; 

Визуална проверка на зони с очаквани грешки чрез верификация по метода Look

feel (гледай и чувствай) и преглед на критични страти. Тя се извършва чрез неслучайна 
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верификация на слоевете с висока разделителна способност/резолюция (High 

тите по настоящия договор за 

услуги. HRL са растерни данни, групирани в пет теми, описващи специфични характеристики за 

земното покритие: ниво но почвеното запечатване, гори, тревни зони, води и влажни 

яколко взаимно допълващи се 

са произведени от консорциуми от доставчици 

на услуги на европейско ниво и са преминали вътрешна валидация като част от 

, са предоставени от ЕАОС в 

, а именно WGS 84 / UTM Zone 35N. 

, следните пет HRL 

бяха включени във 

Преобладаващ дървесен тип (широколистни или иглолистни) (Dominant Leaf 

Продукти от темата 

) не бяха включени в работата, тъй като 

класификацията, които могат 

да бъдат подобрени в бъдещи актуализации на продуктите. Това става чрез прилагане на 

пет слоя, като се използват надеждни 

omission) и неправилна 

голи почви, които са 

повърхности, както и млади гори или зърнени 

от тип пропуск настъпва, когато, например, 

та на планинския хребет. Събират се 

omission) за анализ и 

, които предвиждат 

Общ преглед на качеството на петте HRL продукта за идентифициране на области на 

големи разминавания, където възникват системни грешки по време на 

ация по метода Look-and-

feel (гледай и чувствай) и преглед на критични страти. Тя се извършва чрез неслучайна 
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извадка по за дадени

критично значение са способността и опита на интерпретатора и изпол

подходящи спомагателни данни с пространствена резолюция, по

продукта HRL; 

• Прилагане на допълваща, статистически базирана верификация чрез случайна извадка 

за оценка на грешки пропуск и неправилна класификация.

Първите две части са задължителни и са изпълнени от нашия екип. Верификацията е 

извършена при пълна пространствена разделителна способност 20m x 20m.

3.2. СЛОЕВЕ ОТ ТИП ПЛЪТНОСТ И КАРТА

Някои от слоевете HRL, като степента на непроницаемост (IMD) и склопеността

от стойности в интервала от 0 до 100 (процента). Това са т.н

layers). Точността им може да бъде оценена директно само в сравнение с 

висока пространствена разделителна способност. Този вид оценка на то

време. Затова, се верифицират съответните им слоеве

прилагане на 30% прагове. Слоеве

стойности, в случая - две (0 и 1).

Другите три HRL (преобладаващ дървесен тип, тревни зони

слоеве от тип карта, т.е., от категорийни данни. Първите две са бинарни, докато водата и 

влажността имат четири възможни стойности.

3.3. РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ 

Отделено бе нужното внимание на събирането 

на тяхното качество, актуалност и приложимост към задачата за верификация на HRL. Данните 

in-situ, предоставени от институции в страната съставят важна част от референтните данни. Като 

основни in-situ данни използвахме цифровата ортофото карта от 2011 и 2013

изображения с много висока резолюция (

проследяване на промените във времето. Използвани бяха и 

и онлайн ресурси. Списъкът на всички тези набори от данни е, както следва:

a) Данни in-situ 

• Цифрова ортофотокарта 2011, резолюция 40 cm, wms;

• Цифрова ортофотокарта 2013

• Земно покритие от СИЗП

• GioLand Public/LUCAS2012 (EUROSTAT), Lucas 

• Горска база данни от лесоустройствените проекти;

• Топографски карти М 1: 25 000

• Топографски карти М 1:50.000.

b) Спомагателни данни 

• CORINE Land Cover 2012 

• CORINE Land Cover 2018 

• GioLand/VeryHighResolution2012 

• GioLand/HRIM_HR_FalseColour_Cov1_2015, 20 m

• IMAGE2012- Coverage 1: IRS

• IMAGE2018 - Coverage 1 and 2: Sentinel
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дадени страти. За правилното вземане на решения в този случай от 

критично значение са способността и опита на интерпретатора и изпол

подходящи спомагателни данни с пространствена резолюция, по

Прилагане на допълваща, статистически базирана верификация чрез случайна извадка 

за оценка на грешки пропуск и неправилна класификация. 

са задължителни и са изпълнени от нашия екип. Верификацията е 

извършена при пълна пространствена разделителна способност 20m x 20m. 

СЛОЕВЕ ОТ ТИП ПЛЪТНОСТ И КАРТА 

Някои от слоевете HRL, като степента на непроницаемост (IMD) и склопеността

от стойности в интервала от 0 до 100 (процента). Това са т.нар. плътностни слоеве (density

layers). Точността им може да бъде оценена директно само в сравнение с in

висока пространствена разделителна способност. Този вид оценка на точността отнема много 

се верифицират съответните им слоеве-карти на земното покритие след 

прилагане на 30% прагове. Слоеве-карти са данни от категориен тип - заемат краен набор от 

две (0 и 1). 

ащ дървесен тип, тревни зони и води и влажни територии

слоеве от тип карта, т.е., от категорийни данни. Първите две са бинарни, докато водата и 

влажността имат четири възможни стойности. 

Отделено бе нужното внимание на събирането на подходящи множества от референтни данни, 

на тяхното качество, актуалност и приложимост към задачата за верификация на HRL. Данните 

, предоставени от институции в страната съставят важна част от референтните данни. Като 

звахме цифровата ортофото карта от 2011 и 2013

висока резолюция (Very High Resolution - VHR) също бяха използвани за 

проследяване на промените във времето. Използвани бяха и in-situ векторни бази данни, както 

ресурси. Списъкът на всички тези набори от данни е, както следва:

карта 2011, резолюция 40 cm, wms; 

карта 2013-2016 (частични покрития),резолюция 40 cm, wms;

Земно покритие от СИЗП от 2016 г., 0.1 ha; 

ublic/LUCAS2012 (EUROSTAT), Lucas точки; 

Горска база данни от лесоустройствените проекти; 

1: 25 000; 

1:50.000. 

CORINE Land Cover 2012 база данни за България 

CORINE Land Cover 2018 база данни за България 

GioLand/VeryHighResolution2012 спътникови изображения; 

GioLand/HRIM_HR_FalseColour_Cov1_2015, 20 m спътникови изображения;

Coverage 1: IRS-P6 LISS-III спътникови изображения; 

Coverage 1 and 2: Sentinel-2 спътникови изображения; 
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страти. За правилното вземане на решения в този случай от 

критично значение са способността и опита на интерпретатора и използването на 

подходящи спомагателни данни с пространствена резолюция, по-добра от тази на 

Прилагане на допълваща, статистически базирана верификация чрез случайна извадка 

са задължителни и са изпълнени от нашия екип. Верификацията е 

 

Някои от слоевете HRL, като степента на непроницаемост (IMD) и склопеността (TCD) се състоят 

. плътностни слоеве (density 

in-situ данните с по-

чността отнема много 

карти на земното покритие след 

заемат краен набор от 

води и влажни територии) са 

слоеве от тип карта, т.е., от категорийни данни. Първите две са бинарни, докато водата и 

множества от референтни данни, 

на тяхното качество, актуалност и приложимост към задачата за верификация на HRL. Данните 

, предоставени от институции в страната съставят важна част от референтните данни. Като 

звахме цифровата ортофото карта от 2011 и 2013-2016 г. Сателитни 

VHR) също бяха използвани за 

векторни бази данни, както 

ресурси. Списъкът на всички тези набори от данни е, както следва: 

покрития),резолюция 40 cm, wms; 

спътникови изображения; 
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• Landsat 8 Imagery: Color Infrared, 30 m, 

• ESRI world imagery basemap;

• GoogleEarth; 

• OpenStreetMap. 

3.4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЕРИФИКАЦИЯТА ПО HRL

Първите две задължителни части от процедурата за верификация (общ прегле

верификация по метода Look

метода Look-and-feelбе извършена по предварително дефинирани страти. Списъкът на 

подготвените и използвани страти и тяхното тематично съдържание, като цял

препоръчаните в Насоките за верификация

земното покритие CLC2018 и LPIS 2016, заедно със самите HRL слоеве, бяха използвани за 

генериране на стратите. След завършване на работата в дадена страт

оценявания продукт в нея се поставя оценка, а накрая 

петстепенна скала : отлична, добра, приемлива, недостатъчна, много лоша

В Таблица3.1 са представени количествени параметри за верификацията, заедно с 

оценки. В следващите няколко подраздела са представени основните

верификацията на петте HRL, взети от съответните доклади за продукт

Таблица 3.1. Сводка за верификацията по 

HRL продукт Брой страти

Непроницаемост 10

Склопеност 13

Преобладаващ дървесен тип 13

Тревни зони 9

Води и влажни територии 8

 3.4.1. Непроницаемост 

Общ преглед на качеството на данните

Основните проблеми, наблюдава

се сведат до следните основни бележки:

Геометрична точност

- Налагането на слоя непроницаемост върху ортофотото е с високо качество. 

Геометрични неточности се наблюдават при проследяване на непрек

като например пътища. Тези неточности са особено забележими в пътища с ориентация запад

изток и югозапад-североизток, като в тези случаи отместването на непроницаемостта на HRL е 

на север. 

Тематична точност 

- Грешки от тип пропуск (

заети от соларни паркове. Тези грешки са навсякъде, независимо от местоположението на 

соларния парк - върху равен или планински терен, в обработваеми земи, индустриални зони в 

селищата или извън населените места.
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Landsat 8 Imagery: Color Infrared, 30 m, спътникови изображения,ArcGIS Online

ESRI world imagery basemap; 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЕРИФИКАЦИЯТА ПО HRL ПРОДУКТИ 

Първите две задължителни части от процедурата за верификация (общ прегле

по метода Look-and-feel) бяха изпълнени от нашия екип. Верификацията по 

feelбе извършена по предварително дефинирани страти. Списъкът на 

подготвените и използвани страти и тяхното тематично съдържание, като цял

препоръчаните в Насоките за верификация [4}. В по-голямата си част, комплектите от данни за 

земното покритие CLC2018 и LPIS 2016, заедно със самите HRL слоеве, бяха използвани за 

След завършване на работата в дадена страта, за качеството на 

оценявания продукт в нея се поставя оценка, а накрая – и за продукта, като цяло 

отлична, добра, приемлива, недостатъчна, много лоша. 

В Таблица3.1 са представени количествени параметри за верификацията, заедно с 

В следващите няколко подраздела са представени основните

а петте HRL, взети от съответните доклади за продуктите.  

Сводка за верификацията по HRL продукти 

Брой страти Брой проби Оценка 

10 139 Добра 

13 138 Добра 

13 115 Добра 

9 101 Приемлива 

8 437 Недостатъчна 

Общ преглед на качеството на данните 

Основните проблеми, наблюдавани при общия преглед на качеството на HRL данните, могат да 

се сведат до следните основни бележки: 

Геометрична точност 

Налагането на слоя непроницаемост върху ортофотото е с високо качество. 

Геометрични неточности се наблюдават при проследяване на непрекъснати линейни обекти, 

като например пътища. Тези неточности са особено забележими в пътища с ориентация запад

североизток, като в тези случаи отместването на непроницаемостта на HRL е 

Грешки от тип пропуск (omission) се наблюдават при интерпретирането на територии, 

заети от соларни паркове. Тези грешки са навсякъде, независимо от местоположението на 

върху равен или планински терен, в обработваеми земи, индустриални зони в 

елените места. 
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ArcGIS Online; 

Първите две задължителни части от процедурата за верификация (общ преглед на качеството и 

feel) бяха изпълнени от нашия екип. Верификацията по 

feelбе извършена по предварително дефинирани страти. Списъкът на 

подготвените и използвани страти и тяхното тематично съдържание, като цяло, следват 

голямата си част, комплектите от данни за 

земното покритие CLC2018 и LPIS 2016, заедно със самите HRL слоеве, бяха използвани за 

а, за качеството на 

и за продукта, като цяло - по 

 

В Таблица3.1 са представени количествени параметри за верификацията, заедно с крайните 

В следващите няколко подраздела са представени основните резултати от 

ни при общия преглед на качеството на HRL данните, могат да 

Налагането на слоя непроницаемост върху ортофотото е с високо качество. 

ъснати линейни обекти, 

като например пътища. Тези неточности са особено забележими в пътища с ориентация запад-

североизток, като в тези случаи отместването на непроницаемостта на HRL е 

) се наблюдават при интерпретирането на територии, 

заети от соларни паркове. Тези грешки са навсякъде, независимо от местоположението на 

върху равен или планински терен, в обработваеми земи, индустриални зони в 
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Фиг. 3.1. Общ вид на HRL "Непроницаемост"

- Друг значителен пропуск е свързан с интерпретирането на застроените п

населени места с разпръсната 

по стръмни склонове. В някои случаи бяха пропуснати цели селищни единици, особено в 

планините Родопи и Стара планина;

- Друг пропуск е свързан с цялостното очертаване на плоските сгради, разположени в 

индустриалните зони на населените места или големи търговски обекти (търговски центрове) с 

ярък цвят на покрива. В някои случаи те са напълно пропуснати, докато в други случаи HRL 

"Непроницаемост" обхваща само части от сградите;

- Наблюдава се подценяване

с непроницаемост ≥ 30% са неправилно идентифицирани като територии с по

непроницаемост. Тези грешки се наблюдават главно в селата с разпръснат тип планиране, 

състоящи се от къщи с големи дворов

Верификация Look-and

Обща оценка 

В центъра на този тип верификация са проблемните области. Общият преглед води до 

заключението, че поне 85% от картата са правилни. Общата оценка е добра.

Коментари 

Страти за откриване 

• Кариерите за пясък и инертни материали са неправилно определени като зони с 

непроницаемост. 
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"Непроницаемост" и местата на пробите (грешки commission ‘

omission ‘ ) 

Друг значителен пропуск е свързан с интерпретирането на застроените п

 структура, които са разположени предимно в планински терени 

по стръмни склонове. В някои случаи бяха пропуснати цели селищни единици, особено в 

Родопи и Стара планина; 

Друг пропуск е свързан с цялостното очертаване на плоските сгради, разположени в 

ни на населените места или големи търговски обекти (търговски центрове) с 

ярък цвят на покрива. В някои случаи те са напълно пропуснати, докато в други случаи HRL 

обхваща само части от сградите; 

подценяване на степента на непроницаемост. В много случаи територии 

са неправилно идентифицирани като територии с по

непроницаемост. Тези грешки се наблюдават главно в селата с разпръснат тип планиране, 

състоящи се от къщи с големи дворове с изолирани сгради. 

and-feel (Гледай и чувствай) 

В центъра на този тип верификация са проблемните области. Общият преглед води до 

заключението, че поне 85% от картата са правилни. Общата оценка е добра. 

Страти за откриване на неправилна класификация 

Кариерите за пясък и инертни материали са неправилно определени като зони с 
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и местата на пробите (грешки commission ‘ .’ и 

Друг значителен пропуск е свързан с интерпретирането на застроените площи в малки 

зположени предимно в планински терени 

по стръмни склонове. В някои случаи бяха пропуснати цели селищни единици, особено в 

Друг пропуск е свързан с цялостното очертаване на плоските сгради, разположени в 

ни на населените места или големи търговски обекти (търговски центрове) с 

ярък цвят на покрива. В някои случаи те са напълно пропуснати, докато в други случаи HRL 

В много случаи територии 

са неправилно идентифицирани като територии с по-ниска степен на 

непроницаемост. Тези грешки се наблюдават главно в селата с разпръснат тип планиране, 

В центъра на този тип верификация са проблемните области. Общият преглед води до 

 

Кариерите за пясък и инертни материали са неправилно определени като зони с 
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• Крайбрежните линии, както и пясъчно

от ерозионните процеси, в много случаи са определени ка

• По отношение на стратата „Лозя“ може да се отбележи, че в някои случаи лозята са 

били неправилно определени като зони на непроницаемост.

• Голите скали, районите без растителност 

на застрояване, са неправилно причислени към HRL "Непроницаемост".

• Може да се каже, че в повече от 95% от изследваните случаи в страта „Територии с 

рядка растителност “са неправилно класифицирани като зони с непроницаемост.

Страти за откриване на грешки от тип пр

• Единственият проблем, наблюдаван в стратата “Големи градове”, е свързан с 

понижаване на степента на непроницаемост в жилищни комплекси, 

жилищни блокове с плоски покриви и ограничени междублокови пространства. Такива 

зони са неправилно определени като зони с <30% непроницаемост. Друг проблем се 

наблюдава в промишлени и търговски зони, където ръбовете на големи промишлени 

сгради са пропуснати, а някои зелени площи са неправилно класифицирани като зони с 

непроницаемост. 

• В стратата „Големи пристанища и летища”, основният проблем се наблюдава в 

пристанищните райони, където има по

районите с непроницаемост.

• По отношение на страта

геометричната точност, им

"Непроницаемост" на големи участъци от магистралите, включително, на няколко 

километра. 

 3.4.2. Склопеност 

Общ преглед на качеството на данните за Склопеността

HRL "Склопеност", респективно, картата на дъ

повечето in-situ данни, изброени

нормално качество. В някои от сателитните сцени в западната част на страната, значителното 

облачно покритие често е пречка

базата данни от лесоустройствените проекти с нейните подробни атрибутна част като 

референтни in-situ данни. 

• Грешки commission се допускат при тревни зони в близост до гори, треви с храсти или 

сечища, в CLC класове 243, 324, 211, 231 и при начин на трайно ползване (НТП) 040, 101, 

050 от физическите блокове на СИЗП. Намерени са горски поляни и други открити 

площи в горите, както и някои крайбрежни влажни зони 

солени блата, картографирани като дървесно покритие.

• В урбанизирани райони

покрития. Така е и при лозята. Най

класифицирането на зоните

• Открити бяха овощни градини (CLC 222),при които само граничните

са разпознати като дървесно покритие, а овощните дървета са напълно пропуснати.

• Съществуват и случаи, при които крайречните гори и защитните горски пояси не са 

включени в продукта TCD.
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Крайбрежните линии, както и пясъчно-глинестите терени и районите, силно засегнати 

от ерозионните процеси, в много случаи са определени като зони с непроницаемост.

По отношение на стратата „Лозя“ може да се отбележи, че в някои случаи лозята са 

били неправилно определени като зони на непроницаемост. 

Голите скали, районите без растителност - в близост до населени места с ниска гъстота 

рояване, са неправилно причислени към HRL "Непроницаемост".

Може да се каже, че в повече от 95% от изследваните случаи в страта „Територии с 

рядка растителност “са неправилно класифицирани като зони с непроницаемост.

Страти за откриване на грешки от тип пропуск 

Единственият проблем, наблюдаван в стратата “Големи градове”, е свързан с 

понижаване на степента на непроницаемост в жилищни комплекси, 

ни блокове с плоски покриви и ограничени междублокови пространства. Такива 

определени като зони с <30% непроницаемост. Друг проблем се 

наблюдава в промишлени и търговски зони, където ръбовете на големи промишлени 

сгради са пропуснати, а някои зелени площи са неправилно класифицирани като зони с 

пристанища и летища”, основният проблем се наблюдава в 

пристанищните райони, където има по-значителни пропуски в маркирането на 

районите с непроницаемост. 

По отношение на стратата „Непрекъснатост на магистралите“, освен проблеми с 

геометричната точност, има значителни пропуски, свързани с прекъсване на HRL 

"Непроницаемост" на големи участъци от магистралите, включително, на няколко 

Общ преглед на качеството на данните за Склопеността 

HRL "Склопеност", респективно, картата на дървесното покритие, бяха изследвани спрямо 

данни, изброени по-горе. Данни от SPOT 5 (2.5 m) и ЦОФК 2013

нормално качество. В някои от сателитните сцени в западната част на страната, значителното 

облачно покритие често е пречка. За общия преглед на продукта TCD основно се използва 

базата данни от лесоустройствените проекти с нейните подробни атрибутна част като 

Грешки commission се допускат при тревни зони в близост до гори, треви с храсти или 

CLC класове 243, 324, 211, 231 и при начин на трайно ползване (НТП) 040, 101, 

050 от физическите блокове на СИЗП. Намерени са горски поляни и други открити 

площи в горите, както и някои крайбрежни влажни зони - вътрешни блата, солени и 

графирани като дървесно покритие. 

райони пътища, дворове и къщи са класифицирани като дървесни 

покрития. Така е и при лозята. Най-широко разпространената грешка commission е 

зоните с клек като дървесно покритие. 

ха овощни градини (CLC 222),при които само граничните

са разпознати като дървесно покритие, а овощните дървета са напълно пропуснати.

Съществуват и случаи, при които крайречните гори и защитните горски пояси не са 

включени в продукта TCD. 
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глинестите терени и районите, силно засегнати 

то зони с непроницаемост. 

По отношение на стратата „Лозя“ може да се отбележи, че в някои случаи лозята са 

в близост до населени места с ниска гъстота 

рояване, са неправилно причислени към HRL "Непроницаемост". 

Може да се каже, че в повече от 95% от изследваните случаи в страта „Територии с 

рядка растителност “са неправилно класифицирани като зони с непроницаемост. 

Единственият проблем, наблюдаван в стратата “Големи градове”, е свързан с 

понижаване на степента на непроницаемост в жилищни комплекси, състоящи се от 

ни блокове с плоски покриви и ограничени междублокови пространства. Такива 

определени като зони с <30% непроницаемост. Друг проблем се 

наблюдава в промишлени и търговски зони, където ръбовете на големи промишлени 

сгради са пропуснати, а някои зелени площи са неправилно класифицирани като зони с 

пристанища и летища”, основният проблем се наблюдава в 

значителни пропуски в маркирането на 

“, освен проблеми с 

а значителни пропуски, свързани с прекъсване на HRL 

"Непроницаемост" на големи участъци от магистралите, включително, на няколко 

рвесното покритие, бяха изследвани спрямо 

) и ЦОФК 2013-2016 показаха 

нормално качество. В някои от сателитните сцени в западната част на страната, значителното 

. За общия преглед на продукта TCD основно се използва 

базата данни от лесоустройствените проекти с нейните подробни атрибутна част като 

Грешки commission се допускат при тревни зони в близост до гори, треви с храсти или 

CLC класове 243, 324, 211, 231 и при начин на трайно ползване (НТП) 040, 101, 

050 от физическите блокове на СИЗП. Намерени са горски поляни и други открити 

вътрешни блата, солени и 

пътища, дворове и къщи са класифицирани като дървесни 

широко разпространената грешка commission е 

ха овощни градини (CLC 222),при които само граничните гористи фрагменти 

са разпознати като дървесно покритие, а овощните дървета са напълно пропуснати. 

Съществуват и случаи, при които крайречните гори и защитните горски пояси не са 
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Фиг. 3.2. Общ вид на слоя "Склопеност"и местата на пробите по територията на България

Верификация Look-and

Обща оценка– Общата оценка за слоя 

Коментари 

Най-често срещаните грешки 

• • Преходни горски - храстова р

гори, увредени от корояда, и гола сеч в иглолистни и широколистни гори са включени в 

слоя "Склопеност". 

• • При класа на храстово

широко разпространен

покритие. 

• • Влажни зони - предимно вътрешни блата в близост до Черно море и река Дунав се 

дават като гора. В някои случаи част от солените и солените блата са включени в слоя 

"Склопеност". 

Грешки от тип пропуск:

Градската растителност и дърветата в зоните за спорт и отдих обикновено са правилно 

картографирани. Типичните

• Градска растителност - 

• Дървета в зони за спорт и отдих 

• Овощни градини, овощни дървета 

• Низини, широколистни 

акация); 

• Низини, иглолистни - липсващи насаждения от култури черен бор и б

• Планински гори, иглолистни 

• Планински гори, широколистни 

Програма Коперник, Проект КОРИНЕ Земно покритие 2018 България                                                           

Общ вид на слоя "Склопеност"и местата на пробите по територията на България

and-feel 

Общата оценка за слоя TCD е добра. 

често срещаните грешки commission са следните: 

храстова растителност и пасища, биват класифицирани като гора, 

гори, увредени от корояда, и гола сеч в иглолистни и широколистни гори са включени в 

• При класа на храстово-тревните зони и склерофилната растителност CLC 322 най

широко разпространената грешка е класифицирането на районите с 

предимно вътрешни блата в близост до Черно море и река Дунав се 

дават като гора. В някои случаи част от солените и солените блата са включени в слоя 

и от тип пропуск: 

Градската растителност и дърветата в зоните за спорт и отдих обикновено са правилно 

те пропуски са следните: 

 групи от паркови и градски дървета; 

Дървета в зони за спорт и отдих - групи дървета в морски, голф и ски курорти;

Овощни градини, овощни дървета - липсващи овощни насаждения (CLC222);

Низини, широколистни - липсващи широколистни горски насаждения (дъб, горски дъб, 

липсващи насаждения от култури черен бор и б

Планински гори, иглолистни - липсващи култури от черен бор, бял бор и бяла мура

Планински гори, широколистни - липсващи букови и дъбови насаждения;
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Общ вид на слоя "Склопеност"и местата на пробите по територията на България 

астителност и пасища, биват класифицирани като гора, 

гори, увредени от корояда, и гола сеч в иглолистни и широколистни гори са включени в 

тревните зони и склерофилната растителност CLC 322 най-

 клек като дървесно 

предимно вътрешни блата в близост до Черно море и река Дунав се 

дават като гора. В някои случаи част от солените и солените блата са включени в слоя 

Градската растителност и дърветата в зоните за спорт и отдих обикновено са правилно 

в морски, голф и ски курорти; 

насаждения (CLC222); 

дения (дъб, горски дъб, 

липсващи насаждения от култури черен бор и бял бор; 

черен бор, бял бор и бяла мура; 

ващи букови и дъбови насаждения; 
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• Храсти и ливади СИЗП 101 

дървета са включвани в СИЗП 101(храсти и тревни съобщества)

• Крайбрежни гори - липсващи

• Гори по реки и езера 

насаждения - топола, дъб, акация и трепетлика.

 3.4.3. Преобладаващ дървес

Общ преглед на качеството на данните

• Слоят "Преобладаващ дървесен тип" обикновено е правилно картографиран. Данните 

от изображението от SPOT 5 (2.5 м) и ЦОФК 2013

сателитните сцени в западната част на страната, често пречи значителното облачно покрити. За 

общия преглед на продукта DLT като референтна основно се използва горската база данни от 

лесоустройствените проекти с нейната подробна атрибутна част;

Фиг. 3.3. Общ вид на слоя "Преобладаващ дървесен тип" и местата на пробите в България
 

• Чести грешки commissionса широколистни 

дълбоки долини и в близост до пътища и реки, класифицирани като иглолистни. В 

много случаи се срещат големи ч

широколистна гора. В същото време части от букови и дъбови гори се класифицират 

като иглолистни. 

Верификация Look-and

Обща оценка –Общата оценка за слоя 

Коментари 

Слоят "Преобладаващ дървесен тип"

По-голямата част от проблемите са открити в стратите за търсене на грешки за неправилна 

класификация. 
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Храсти и ливади СИЗП 101 - широколистни и иглолистни горски насаждения или групи 

ни в СИЗП 101(храсти и тревни съобщества); 

липсващи широколистни и иглолистни гори; 

Гори по реки и езера - липсващи групи дървета, широколистни горски насаждения и 

топола, дъб, акация и трепетлика. 

Преобладаващ дървесен тип (широколистни или иглолистни)  

Общ преглед на качеството на данните 

Слоят "Преобладаващ дървесен тип" обикновено е правилно картографиран. Данните 

от изображението от SPOT 5 (2.5 м) и ЦОФК 2013-2016 показаха нормално качество. В някои от 

те сцени в западната част на страната, често пречи значителното облачно покрити. За 

общия преглед на продукта DLT като референтна основно се използва горската база данни от 

лесоустройствените проекти с нейната подробна атрибутна част; 

на слоя "Преобладаващ дървесен тип" и местата на пробите в България

Чести грешки commissionса широколистни фрагменти върху засенчени склонове на 

дълбоки долини и в близост до пътища и реки, класифицирани като иглолистни. В 

много случаи се срещат големи части гора от бял бор, смърч и елададени като 

широколистна гора. В същото време части от букови и дъбови гори се класифицират 

and-feel 

Общата оценка за слоя "Преобладаващ дървесен тип"

Преобладаващ дървесен тип"като цяло е правилно картографиран. 

голямата част от проблемите са открити в стратите за търсене на грешки за неправилна 
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широколистни и иглолистни горски насаждения или групи 

липсващи групи дървета, широколистни горски насаждения и 

Слоят "Преобладаващ дървесен тип" обикновено е правилно картографиран. Данните 

2016 показаха нормално качество. В някои от 

те сцени в западната част на страната, често пречи значителното облачно покрити. За 

общия преглед на продукта DLT като референтна основно се използва горската база данни от 

 
на слоя "Преобладаващ дървесен тип" и местата на пробите в България 

върху засенчени склонове на 

дълбоки долини и в близост до пътища и реки, класифицирани като иглолистни. В 

асти гора от бял бор, смърч и елададени като 

широколистна гора. В същото време части от букови и дъбови гори се класифицират 

"Преобладаващ дървесен тип"е добра. 

голямата част от проблемите са открити в стратите за търсене на грешки за неправилна 



  

Програма Коперник, Проект КОРИНЕ 

По страти, най-често срещаните грешки commission са следните:

• • В стратата на Преходна горск

са дадени като широколистни;

• • Влажни зони - широколистни, дадени като иглолистни гори. Тревните и / или 

влажните части на влажните зони често са картографирани като гори

• При класа на храстово

широко разпространената грешка е класифицирането на районите с клек като дървесно 

покритие. 

Грешки от тип пропуск

• Резултатите от верификацията за слоевете Градска растителност и Дървета

и рекреационни зони са добри и в много случаи отлични. Намерени са горски участъци, 

които не са включени в слоя "Преобладаващ дървесен тип";

• Много от изоставените овощни градини и / или залесените овощни насаждения от клас 

222 на CLC2018 не са картографирани в слоя "Преобладаващ дървесен тип";

• Гори в низините, широколистни

в HRL. 

• Гори в низините, иглолистни

• Планински гори, иглолистни 

картографирани; 

• Планински гори, широколистни 

картографирани в слоя "Преобладаващ дървесен тип".

 3.4.4. Тревни зони 

Общ преглед на качеството на данните за слоя "Тревни зони"

Фиг. 3.4. HRL "Тревни зони": Разпределение на пробите за верификацията
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често срещаните грешки commission са следните:

• В стратата на Преходна горско - храстова растителност култури от бял бор черен бор 

са дадени като широколистни; 

широколистни, дадени като иглолистни гори. Тревните и / или 

влажните части на влажните зони често са картографирани като гори

При класа на храстово-тревните зони и склерофилната растителност CLC 322 най

широко разпространената грешка е класифицирането на районите с клек като дървесно 

Грешки от тип пропуск (дадени са по страти): 

Резултатите от верификацията за слоевете Градска растителност и Дървета

и рекреационни зони са добри и в много случаи отлични. Намерени са горски участъци, 

които не са включени в слоя "Преобладаващ дървесен тип"; 

Много от изоставените овощни градини и / или залесените овощни насаждения от клас 

картографирани в слоя "Преобладаващ дървесен тип";

Гори в низините, широколистни - издънкови широколистни гори, не са картографирани 

Гори в низините, иглолистни -чер-борови и бял-борови култури са пропуснати

Планински гори, иглолистни - части от иглолистни горски на

Планински гори, широколистни - части от букови и дъбови насаждения не са 

картографирани в слоя "Преобладаващ дървесен тип". 

Общ преглед на качеството на данните за слоя "Тревни зони" 

"Тревни зони": Разпределение на пробите за верификацията
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често срещаните грешки commission са следните: 

храстова растителност култури от бял бор черен бор 

широколистни, дадени като иглолистни гори. Тревните и / или 

влажните части на влажните зони често са картографирани като гори; 

е зони и склерофилната растителност CLC 322 най-

широко разпространената грешка е класифицирането на районите с клек като дървесно 

Резултатите от верификацията за слоевете Градска растителност и Дървета в спортните 

и рекреационни зони са добри и в много случаи отлични. Намерени са горски участъци, 

Много от изоставените овощни градини и / или залесените овощни насаждения от клас 

картографирани в слоя "Преобладаващ дървесен тип"; 

издънкови широколистни гори, не са картографирани 

са пропуснати; 

глолистни горски насаждения не са 

части от букови и дъбови насаждения не са 

 
"Тревни зони": Разпределение на пробите за верификацията Look-and-feel 



  

Програма Коперник, Проект КОРИНЕ 

Извършена е подробна визуална проверка на слоя 

впечатление е за някакво преобладаване на грешки commission над 

грешките commission са свързани с погрешна класификация на следните CLC класове:

• 211 - едногодишни култури са частично или изцяло класифицирани като 

Някои от CLC полигони 

• 221 и 222 - трайни насаждения, като лоз

класифицирани като тревни територии;

• 324 - преходни гори / храсти: разпръснати храсти, покриващи много повече от 10% са 

картографирани като тревни зони;

• 242 - в много малки селища семейните парцели и прилежащите

класифицирани като тревни зони;

• 311, 312 - в планинските тревни площи някои части на GRA слоя включват съседна 

горска и храстова растителност;

• 333 - в някои планински поляни рядко растителните зони са включени в слоя GRA.

Повечето случаи на грешки от тип пропуск се отнасят до неразпознати големи тревни 

територии, където са картографирани само малки разпръснати петна. Системни грешки при 

пропуските са открити в CLC класове 141 (гробища), 124 (летища в големи градове) и 142 (голф 

игрища). 

Верификация Look-and

Обща оценка–Общата оценка за слоя 

Коментари 

• Извършената верификация показва, че точността на картографиране на HRL за 

зони за територията на България достига минимума от 85%. Преобладават гр

commission. Установено е известно надценяване на тревните площи. Основните 

погрешни класификации са с 

тревните територии. В някои случаи, всички обработваеми земи са класифицирани като 

тревни. Площи с преобладаваща дървесна и храстова растителност (324) са 

представени като тревни 

голите сечи. 

• Изследването за грешки от тип пропуск показва по

от omission грешки се наблюдават в нископланинските и планинските райони (в CLC 

кодове 231 и 321). Тревните зони често се пропускат в периферията на големи 

територии. В по-голямата част от случаите в низините пропуснатите 

непосредствена близост до град

Подобни проблеми се наблюдават и при планинските ливади, които са пропуснати в 

периферията на големи тревни територии, заобиколени от гора или обработваема 

земя, смесена с естествена растителност.

 3.4.5. Води и влажни територии

Общ преглед на качеството на HRL "Води и влажни територии"

• Проверени са около 98% от всички потенциални влажни и водни територии. 

Проверката бе извършена на базата на основните
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Извършена е подробна визуална проверка на слоя "Тревни зони" (GRA) за България. Общото 

впечатление е за някакво преобладаване на грешки commission над грешки

грешките commission са свързани с погрешна класификация на следните CLC класове:

едногодишни култури са частично или изцяло класифицирани като 

 имат площ по-голяма от 100 ha; 

трайни насаждения, като лозя или овощни градини, са частично или изцяло 

класифицирани като тревни територии; 

преходни гори / храсти: разпръснати храсти, покриващи много повече от 10% са 

рафирани като тревни зони; 

в много малки селища семейните парцели и прилежащите градини са неправилно 

класифицирани като тревни зони; 

в планинските тревни площи някои части на GRA слоя включват съседна 

горска и храстова растителност; 

в някои планински поляни рядко растителните зони са включени в слоя GRA.

учаи на грешки от тип пропуск се отнасят до неразпознати големи тревни 

територии, където са картографирани само малки разпръснати петна. Системни грешки при 

пропуските са открити в CLC класове 141 (гробища), 124 (летища в големи градове) и 142 (голф 

and-feel на GRA HRL 

Общата оценка за слоя GRA е приемлива. 

Извършената верификация показва, че точността на картографиране на HRL за 

зони за територията на България достига минимума от 85%. Преобладават гр

commission. Установено е известно надценяване на тревните площи. Основните 

погрешни класификации са с едногодишни и трайни насаждения в периферията на 

тревните територии. В някои случаи, всички обработваеми земи са класифицирани като 

преобладаваща дървесна и храстова растителност (324) са 

представени като тревни зони и не е взет под внимание процесът на самозалесяване

Изследването за грешки от тип пропуск показва по-добри резултати. По

е наблюдават в нископланинските и планинските райони (в CLC 

кодове 231 и 321). Тревните зони често се пропускат в периферията на големи 

голямата част от случаите в низините пропуснатите 

непосредствена близост до градските зони и са заобиколени от обработваема земя. 

Подобни проблеми се наблюдават и при планинските ливади, които са пропуснати в 

периферията на големи тревни територии, заобиколени от гора или обработваема 

земя, смесена с естествена растителност. 

оди и влажни територии 

Общ преглед на качеството на HRL "Води и влажни територии" 

Проверени са около 98% от всички потенциални влажни и водни територии. 

Проверката бе извършена на базата на основните водосбори в България (119 бр.).
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за България. Общото 

грешки. Повечето от 

грешките commission са свързани с погрешна класификация на следните CLC класове: 

едногодишни култури са частично или изцяло класифицирани като тревни зони. 

я или овощни градини, са частично или изцяло 

преходни гори / храсти: разпръснати храсти, покриващи много повече от 10% са 

градини са неправилно 

в планинските тревни площи някои части на GRA слоя включват съседна 

в някои планински поляни рядко растителните зони са включени в слоя GRA. 

учаи на грешки от тип пропуск се отнасят до неразпознати големи тревни 

територии, където са картографирани само малки разпръснати петна. Системни грешки при 

пропуските са открити в CLC класове 141 (гробища), 124 (летища в големи градове) и 142 (голф 

Извършената верификация показва, че точността на картографиране на HRL за тревните 

зони за територията на България достига минимума от 85%. Преобладават грешките 

commission. Установено е известно надценяване на тревните площи. Основните 

годишни и трайни насаждения в периферията на 

тревните територии. В някои случаи, всички обработваеми земи са класифицирани като 

преобладаваща дървесна и храстова растителност (324) са 

и не е взет под внимание процесът на самозалесяване в 

добри резултати. По-голямата част 

е наблюдават в нископланинските и планинските райони (в CLC 

кодове 231 и 321). Тревните зони често се пропускат в периферията на големи тревни 

голямата част от случаите в низините пропуснатите тревни зони са в 

ските зони и са заобиколени от обработваема земя. 

Подобни проблеми се наблюдават и при планинските ливади, които са пропуснати в 

периферията на големи тревни територии, заобиколени от гора или обработваема 

 

Проверени са около 98% от всички потенциални влажни и водни територии. 

в България (119 бр.). 



  

Програма Коперник, Проект КОРИНЕ 

 

Фиг. 3.5. HRL "Води и влажни територии" с пробните точки 

 

• В 98% от всички влажни зони, разположени в страната, също и на Черноморското 

крайбрежие и река Дунав и всички територии с открита прясна вода са класифицирани 

като код 1 или 2 (постоя

верификация. Основната цел на този вид верификация е да се идентифицират 

систематични грешки в класификацията. Това бе направено чрез визуална проверка на 

избрани проби със съществуващите референтни 

сателитни изображения и др.).

• Геометрична точност: налагането на непроницаемостта на HRL

никакви системни геометрични отмествания.

• Общата оценка на HRL "Води и влажни територии" е приемлива. Причина за таз

оценка е, че са наблюдавани голям брой обекти с неправилни контури, обекти които 

липсват или които са неправилно класифицирани като влажни територии. Например, 

често има случаи, когато обработваемите земи са кодирани/класифицирани с код 3 или 

4, което е изключително неподходящо.

• Общият преглед води до заключението, че поне 85% от картата е

Верификация Look-and

Обща оценка– Общата оценка на 

по метода Look-and-feel е недостатъчна

Коментари 

Цялостната оценка (след Look-

съсредоточена главно върху проблемни области, съгласно Насоките за верификация

Грешки от тип пропуск: 

Грешки неправилна класификация
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и влажни територии" с пробните точки - commission ‘.

В 98% от всички влажни зони, разположени в страната, също и на Черноморското 

крайбрежие и река Дунав и всички територии с открита прясна вода са класифицирани 

като код 1 или 2 (постоянна или временна вода), съгласно Насоките

верификация. Основната цел на този вид верификация е да се идентифицират 

систематични грешки в класификацията. Това бе направено чрез визуална проверка на 

избрани проби със съществуващите референтни данни (въздушна снимки, 

сателитни изображения и др.). 

Геометрична точност: налагането на непроницаемостта на HRL върху ЦОФК не разкрива 

никакви системни геометрични отмествания. 

Общата оценка на HRL "Води и влажни територии" е приемлива. Причина за таз

оценка е, че са наблюдавани голям брой обекти с неправилни контури, обекти които 

липсват или които са неправилно класифицирани като влажни територии. Например, 

често има случаи, когато обработваемите земи са кодирани/класифицирани с код 3 или 

изключително неподходящо. 

Общият преглед води до заключението, че поне 85% от картата е вярна.

and-feel 

Общата оценка на HRL "Води и влажни територии" в резултат на

недостатъчна. 

-and-feel верификацията) е недостатъчна, тъй като проверката е 

съсредоточена главно върху проблемни области, съгласно Насоките за верификация

Грешки от тип пропуск: 316 пропуснати обекта от Води и влажни територии.

и неправилна класификация: 206 случая. 
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.’ andomission ‘x’ 

В 98% от всички влажни зони, разположени в страната, също и на Черноморското 

крайбрежие и река Дунав и всички територии с открита прясна вода са класифицирани 

нна или временна вода), съгласно Насоките на ЕАОС [4] за 

верификация. Основната цел на този вид верификация е да се идентифицират 

систематични грешки в класификацията. Това бе направено чрез визуална проверка на 

данни (въздушна снимки, VHR 

върху ЦОФК не разкрива 

Общата оценка на HRL "Води и влажни територии" е приемлива. Причина за тази 

оценка е, че са наблюдавани голям брой обекти с неправилни контури, обекти които 

липсват или които са неправилно класифицирани като влажни територии. Например, 

често има случаи, когато обработваемите земи са кодирани/класифицирани с код 3 или 

вярна. 

"Води и влажни територии" в резултат на верификацията 

feel верификацията) е недостатъчна, тъй като проверката е 

съсредоточена главно върху проблемни области, съгласно Насоките за верификация [4]. 

кта от Води и влажни територии. 
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България е разположена между силно контрастиращи континентални и средиземноморски 

климатични зони. Континенталната зона е със сух и горещ климат. България има гъста 

мрежа от реки, но повечето

спорадични и краткосрочни;

• Има много пропуски в разпознаването на линейни обекти. В над 85% от изследваните 

райони няма напоителни канали. В България напоителните канали не се пълнят с вода 

през всички сезони и този вид 

речните меандри не винаги е добро. Чест

тип пропуск и грешки на неправилна класификация. Последните често са неправилно 

кодирани. Проверихме цялото крайбрежие на Че

крайбрежно езеро (Поморийско езеро е крайбрежна лагуна с площ от 8.5 km

дължина 5 - 6 km) - типична грешка

• Изследвани са над 95% от рибарниците, констатации: 27 грешки неправилна 

класификация. Оценката е приемлива

обекти с код 2, 3 или 4, но всъщност трябва да имат код 1 (постоянна вода);

• Липсват значителен брой рибарници, а от друга

кодирани неправилно и не покриват цялото водно огледало на 

• Извършена е проверка на 90% от оризовата страта на базата на клас 213 CLC. 

Установени са 40 грешки от неправилна класификация.

поради специфичната текстура на оризовите полета. Почти винаги оризът се представя 

с код 3 или 4, а не с код 2;

• Проверени са 95% от територията с течни сметища 

• Често се срещат грешки с грешни кодове: вместо 1 е 2, 3 или 4; Има и неправилни 

контури. В много от наблюдаваните случаи кодирането и контурът на въпросния обект 

са представени правилно;

• Има много пропуски в разпознаването на линейни водни обекти 

примери за пропуски са ситуации с малки планински езера;

• Сухи зони (горски и селскостопански полета): В тези райони често са маркирани като 

постоянни влажни зони (влажност) и / или временни мокри зони, с код 3 

3.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Слоевете с висока разделителна способност осигуряват ценен и специален поглед върху 

няколко важни характеристики на земното покритие. Цялостните резултати от задачата за 

верификация на HRL показват добра обща способност

разновременни спътникови изображения за извличане на някои видове земни покрития. 

При три от слоевете се показват стабилно

Преобладаващ дървесен тип 

Технологията показва все още несъвършенства при два от СВР 

влажни територии. 
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България е разположена между силно контрастиращи континентални и средиземноморски 

климатични зони. Континенталната зона е със сух и горещ климат. България има гъста 

мрежа от реки, но повечето от тях имат къси дължини и ниски водни нива. Наводненията са 

спорадични и краткосрочни; 

Има много пропуски в разпознаването на линейни обекти. В над 85% от изследваните 

райони няма напоителни канали. В България напоителните канали не се пълнят с вода 

през всички сезони и този вид пропуск не е взет под внимание. Представянето на 

речните меандри не винаги е добро. Често в тези участъци се регистриран

тип пропуск и грешки на неправилна класификация. Последните често са неправилно 

кодирани. Проверихме цялото крайбрежие на Черно море. Липсва едно значимо 

крайбрежно езеро (Поморийско езеро е крайбрежна лагуна с площ от 8.5 km

типична грешка omission; 

Изследвани са над 95% от рибарниците, констатации: 27 грешки неправилна 

класификация. Оценката е приемлива до недостатъчна. Много неправилно кодирани 

обекти с код 2, 3 или 4, но всъщност трябва да имат код 1 (постоянна вода);

Липсват значителен брой рибарници, а от друга страна - граничните контури са 

кодирани неправилно и не покриват цялото водно огледало на рибарника.

Извършена е проверка на 90% от оризовата страта на базата на клас 213 CLC. 

Установени са 40 грешки от неправилна класификация. Повечето грешки се правят 

поради специфичната текстура на оризовите полета. Почти винаги оризът се представя 

ли 4, а не с код 2; 

Проверени са 95% от територията с течни сметища - 28 грешки commission;

Често се срещат грешки с грешни кодове: вместо 1 е 2, 3 или 4; Има и неправилни 

контури. В много от наблюдаваните случаи кодирането и контурът на въпросния обект 

представени правилно; 

Има много пропуски в разпознаването на линейни водни обекти - реки. Също типични 

примери за пропуски са ситуации с малки планински езера; 

Сухи зони (горски и селскостопански полета): В тези райони често са маркирани като 

ажни зони (влажност) и / или временни мокри зони, с код 3 

Слоевете с висока разделителна способност осигуряват ценен и специален поглед върху 

няколко важни характеристики на земното покритие. Цялостните резултати от задачата за 

кация на HRL показват добра обща способност за автоматизиран анализ на 

овременни спътникови изображения за извличане на някои видове земни покрития. 

При три от слоевете се показват стабилно-добри резултати – Непроницаемост, Склопеност и 

Технологията показва все още несъвършенства при два от СВР - слой Тревни 
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България е разположена между силно контрастиращи континентални и средиземноморски 

климатични зони. Континенталната зона е със сух и горещ климат. България има гъста 

и ниски водни нива. Наводненията са 

Има много пропуски в разпознаването на линейни обекти. В над 85% от изследваните 

райони няма напоителни канали. В България напоителните канали не се пълнят с вода 

пропуск не е взет под внимание. Представянето на 

о в тези участъци се регистрирани грешки от 

тип пропуск и грешки на неправилна класификация. Последните често са неправилно 

рно море. Липсва едно значимо 

крайбрежно езеро (Поморийско езеро е крайбрежна лагуна с площ от 8.5 km2 и 

Изследвани са над 95% от рибарниците, констатации: 27 грешки неправилна 

до недостатъчна. Много неправилно кодирани 

обекти с код 2, 3 или 4, но всъщност трябва да имат код 1 (постоянна вода); 

граничните контури са 

рибарника. 

Извършена е проверка на 90% от оризовата страта на базата на клас 213 CLC. 

Повечето грешки се правят 

поради специфичната текстура на оризовите полета. Почти винаги оризът се представя 

28 грешки commission; 

Често се срещат грешки с грешни кодове: вместо 1 е 2, 3 или 4; Има и неправилни 

контури. В много от наблюдаваните случаи кодирането и контурът на въпросния обект 

реки. Също типични 

Сухи зони (горски и селскостопански полета): В тези райони често са маркирани като 

ажни зони (влажност) и / или временни мокри зони, с код 3 - 4. 

Слоевете с висока разделителна способност осигуряват ценен и специален поглед върху 

няколко важни характеристики на земното покритие. Цялостните резултати от задачата за 

за автоматизиран анализ на 

овременни спътникови изображения за извличане на някои видове земни покрития.  

Непроницаемост, Склопеност и 

Тревни зони и слой Води и 
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Използвани съкращения 

Съкращения на кирилица: 

АГКК Агенция по геодезия, картография и кадастър

БАН Българска академия на науките

БРЕ Базови Работни Единици

ЕАОС Европейската агенция по околна среда

ЕКА Европейска Космическа Агенция

ИКИТ Институт за космически изследвания и технологии при БАН

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда

Коперник 
Програма на Европейския съюз за Наб

Информационни услуги, базирани на сателитни изображения и in

сателитни
ЛУ Лесотехнически университет

МОСВ Министерството на околната среда и водите

НИГГГ Национален институт по геофизика, геодезия и география  при БАН

СИЗП Система за идентификация на земеделските парцели 

ТЕ Технически екип

  

Съкращения на латиница 

CAPI 
Подпомогната от компютър фотоинтерпр

Photointepretation)

CLC акроним на програмата на 

CLC2012 Обновяване на CORINE Land Cover за референтната 2012 година

CLC2018 Обновяване на CORINE Land Cover за референтната 2018 година

CORINE Координация на информацията за Околната среда

ЕЕА Европейска агенция по околно среда

FUA Functional Urban Areas/

GDB Геобаза данни (ЕSRI ArcGIS geodatabase)

GLE Green Linear Elements

Image 2012 
Комплект от данни, състоящ се от 2 масива данни от оптични 

многоспоктрални данни, покриващи 39 европейски страни 

Image 2018 
Комплект от данни, състоящ се от 2 масива многоспектрални данни от 

спътника  Sentinel 2, покриващи 39 европейски страни

INSPIRE  
Инфраструктура за пространст

for Spatial Information in Europe)

 
IMD HRL Imperviousness Deg

слой с висока резолюция

InterChange Унгарски софтуерен продукт за работа по проекти CLC

LAEA 
Lambert Azimuthal Equal

проекция

LCLU Land Cover/Land Use

LPIS Land Parcel

земеделските парцели
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Агенция по геодезия, картография и кадастър 

Българска академия на науките 

Базови Работни Единици 

Европейската агенция по околна среда 

Европейска Космическа Агенция 

Институт за космически изследвания и технологии при БАН

Изпълнителна агенция по околна среда 

Програма на Европейския съюз за Наблюдение на Земята. 

Информационни услуги, базирани на сателитни изображения и in

сателитни данни)  
Лесотехнически университет 

Министерството на околната среда и водите 

Национален институт по геофизика, геодезия и география  при БАН

Система за идентификация на земеделските парцели  

Технически екип 

Подпомогната от компютър фотоинтерпретация (Computer Assisted 

ntepretation) 

акроним на програмата на CORINE Land Cover 

ане на CORINE Land Cover за референтната 2012 година

Обновяване на CORINE Land Cover за референтната 2018 година

Координация на информацията за Околната среда 

Европейска агенция по околно среда 

Functional Urban Areas/Функционални градски зони 

Геобаза данни (ЕSRI ArcGIS geodatabase) 

Green Linear Elements / Зелени линейни елементи 

Комплект от данни, състоящ се от 2 масива данни от оптични 

многоспоктрални данни, покриващи 39 европейски страни 

кт от данни, състоящ се от 2 масива многоспектрални данни от 

спътника  Sentinel 2, покриващи 39 европейски страни 

Инфраструктура за пространствена информация в Европа (Infrastructure 

for Spatial Information in Europe) 

Imperviousness Degree High Resolution layer - Степен на 

слой с висока резолюция 

Унгарски софтуерен продукт за работа по проекти CLC 

Lambert Azimuthal Equal-Area - Ламбертова еквивалентна азимутна 

проекция 

Land Cover/Land Use - Земно покритие/Земеползване 

Parcel Identification System - Система за идентификация на 

земеделските парцели 
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Институт за космически изследвания и технологии при БАН 

людение на Земята. 

Информационни услуги, базирани на сателитни изображения и in-situ (не 

Национален институт по геофизика, геодезия и география  при БАН 

 

етация (Computer Assisted 

ане на CORINE Land Cover за референтната 2012 година 

Обновяване на CORINE Land Cover за референтната 2018 година 

Комплект от данни, състоящ се от 2 масива данни от оптични 

многоспоктрални данни, покриващи 39 европейски страни  

кт от данни, състоящ се от 2 масива многоспектрални данни от 

 

вена информация в Европа (Infrastructure 

Степен на непроницаемост за 

 

Ламбертова еквивалентна азимутна 

Система за идентификация на 
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MAES Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services

MMU  Minimum

MMW  Minimum

N2K Natura2000

RZ Riparian zones

STL Street Tree Layer

UA Urban Atlas

 

Използвана литература 

При обучението и работата по Проекта са използ

[1] CLC2018TechnicalGuidelines_final

[2] CLC2006 Technical guidelines (EEA Technical report No 17/2007) 

[3] CLC2012 Addendum to the CLC2006 Tec

[4] EEA, (2018). Guidelines for verification of High Resolution Layers produced by the CLMS 

(Copernicus Land Monitoring Service) as part of the 2015 reference year production

Copenhagen: European Environment 
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Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services

Minimum Mapping Unit  - минимална картографируема единица

Minimum Mapping Width - минимална картографируема 

Natura2000 / Натура 2000 

Riparian zones / Крайречни зони 

Street Tree Layer / Слой улични дървета 

Atlas / Атлас урбанизирани територии 

а по Проекта са използвани множество други източници.

[1] CLC2018TechnicalGuidelines_final.docx. Prepared by G. Büttner and B. Kosztra, 25 Oct. 2017

[2] CLC2006 Technical guidelines (EEA Technical report No 17/2007)  

[3] CLC2012 Addendum to the CLC2006 Technical Guidelines (ETC/SIA report) 

Guidelines for verification of High Resolution Layers produced by the CLMS 

(Copernicus Land Monitoring Service) as part of the 2015 reference year production

n: European Environment Agency, 59 p. 
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Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services 

а единица 

картографируема ширина 

 

 

вани множество други източници. 

.docx. Prepared by G. Büttner and B. Kosztra, 25 Oct. 2017 

Guidelines for verification of High Resolution Layers produced by the CLMS 

(Copernicus Land Monitoring Service) as part of the 2015 reference year production, Version 4., 


