
Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д-р инж. Пламен Богданов Малджански от УАСГ-София на 

материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична 

длъжност “доцент” по професионално направление 5.7.Архитектура, строителство 

и геодезия, специалност „Фотограметрия и дистанционни методи” в конкурса за 

доцент, обявен в ДВ, бр.36/25.04.2014г. и в сайта на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски” за нуждите на катедра “Геодезия” към факултет 

“Технически науки”, като кандидат участва гл. ас. д-р инж.Димитър Игнатов 

Петров от катедра: “Геодезия” към факултет “Технически науки”. 

1. Кратки биографични данни 

Гл. ас д-р инж. Димитър Игнатов Петров завършва Висше военно училище по 

артилерия и ПВО гр.Шумен през 1975г. с гражданска специалност ”инженер по 

Геодезия фотограметрия и картография” и висше военно през 1983г. във 

Военно инженерната академия „В.В.Куйбишев”-гр.Москва със специалност 

„Организация, планиране и контрол на Топографското геодезическо 

производство”. В периода 1988-1991г разработва и защитава свободна 

аспирантура на тема: „Създаване и управление на големи бази от данни за 

цифрово моделиране на релефа и местността”. Заемал е последователно 

длъжностите: „топограф, геодезист”, „началник на Картографско отделение”, 

”Отговорник по автоматизация на производство  в картографска част”, 

„Началник на изчислителен център” и „научен работник” във Военно-

картографски институт гр.Троян като военнослужещ и на свръхсрочна служба. Бил 

е преподавател по „Военна топография и геодезия” във ВВАУПВО гр.Шумен, 

проектант във фирми ЕТ „Дукати”-Иван Синадинов” и ЕКОВИД” ЕООД, управител 

на фирма „Прециз инженеринг” ЕООД, Замесник началник на Главно управление 

„Поземлена реформа” към Министерство на Земеделието и горите и аграрна 

реформа гр.София. От 2004г. досега е преподавател към кат. „Геодезия”, 

факултет „Технически науки” към ШУ „Епископ Константин Преславски”, където 

последователно заема длъжностите: „асистент” и „главен асистент”. 

Професионалните му интереси са в областите: геодезия, цифрова обработка на 

изображения, фотограметрия, дистанционни изследвания създаване на цифрови 

модели на релефа ГИС и кадастър. Издал е в съавторство монография: 

„Съвременни технически средства и технологии за събиране на 

геопространствени данни за местността” и  самостоятелно  пособие по 

цифрова фотограметрия „Създаване на орторектифицирани изображения с 

използване на програмна система за цифрова фотограметрия ERDAS-LPS”.  

2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът Димитър Игнатов Петров участва в конкурса с 11бр. 

Публикации и 18бр. приложения към справка по чл.57а от ППЗРАСРБ(чл.27) от 



ЗРАСРБ всички представени като книжни тела. Публикациите са както следва: 

монографии – 1брой; учебни помагала/ръководства/ - 1брой; студия-1брой и 

статии и доклади - 8броя. Те могат да бъдат класифицирани както следва: 

По вид: публикации в научни списания - 5 броя[2,5,6,7,8,9]; публикации в 

сборници от научни форуми - 2 броя[1,3]; научнопопулярни публикации – 1 брой[4].  

По важност: реферирани статии в списания и публикувани доклади–

7бр.[2,3,5,6,7,8,9] (нямам информация за това дали някои от тях имат импакт 

фактор); пленарни доклади -1брой [4]; статии в списания с научнопопулярен 

характер -1 брой[4]; доклади в сборници от научни форуми - 4 броя [1,2,3,8]. 

По място на публикуване: статии в български и чужди списания - 7 броя 

[1,3,5,6,7,8,9]; публикации в сборници от международни научни форуми - 1 брой 

[2], публикации в сборници от национални научни конференции, сесии и семинари 

- 1 брой[4].  

По език, на който са публикувани: на български език - 10 броя 

[1,3,4,5,6,7,8,9,11,11]; на чужд език - 1 брой (английски [2]);  

По брой на съавторите: самостоятелни -9 броя[1,2,4,5,6,7,8,9,10]; с един 

съавтор - 2 броя [3,11];  

Приложенията от 1 до 18 към справка по чл.57а от ППЗРАСРБ (чл.27) от 

ЗРАСРБ са: договори- 3бр.[2,5,6]; сертификати/служебни бележки- 2бр. [3,4]; 

дипломни задания- 6бр. [7,8,9,10,11,12]; учебни програми -3бр.[13,14,15]; 

препоръки, референции-2бр. [16,17]; 

Приложение 1 фигурира в справката по чл.57а, но липса в документацията, а 

приложение 18 е покана за участие в национално съвещание на секция 

„Фотограметрия и дистанционни изследвания” към НТС. 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 

цитирания): Представена е справка за  1 цитиране; 

Според типа на цитиращите публикации: в реферирани списания и 

сборници от научни форуми - 1 цитиране;  

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) 

Общият преподавателски стаж на кандидата за „доцент“ е 12 години, които са 

преминали в катедра „Геодезия“ на  факултет „Технически науки” към ШУ и 

ВВАУПВО гр.Щумен. Водил е лекционни курсове и упражнения по дисциплини – 

„Геодезия“, ”Цифрова обработка на изображения”, „Фотограметрия и 

дистанционни методи“. Автор е на 3 учебни програми към факултет „Технически 



науки” за ОКС „бакалавър“ по фотограметрия I, II и III- част, Автор е на учебно 

пособие „Създаване на орторектифицирани изображения с използване на 

програмна система за цифрова фотограметрия ЕРDAS-LPS”, водещ автор на 

монографията  „Съвременни технически средства и технологии за събиране на 

пространствени данни за местността“ и студия „Възможности за прилагане на 

съвременни фотограметрични технологии при създаване на кадастрални 

карти за територията на Българи. Гл. ас. Димитър Петров е бил ръководител 

на шестима дипломанти. 

4.2. Научна и научноприложна дейност 

Научно-изследователската продукция на кандидата включва общо 11 

публикувани труда, от които 8 научни публикации 1 студия,1 ръководство и 1 

монография. От научните публикации 7 са статии и 1 е доклад. Тематиката в 

представените трудове на кандидата би могла условно да се разпредели в 3 

основни направления – кадстър, фотограметрия и дистанционни методи, 

цифрови модели на релефа. Въпреки, че в много от публикациите описаните 

методи и технологии се съчетават все пак отделните публикации могат да бъдат 

класифицирани в следните направления: 7 с преобладаващи приноси във 

„Фотограметрия и дистанционни методи” [1,2,3,4,7,10,11], 3 в областа на 

„цифрови модели на релефа” [5,6,8], 1 в кадастър [9]. По-голямата част от 

представените трудове  са в областта на фотограметрията и дистанционните 

изследвания, имат научно-приложен характер и са свързани с решаването на 

конкретни задачи и проблеми от фотограметричните наука и практика. Същото 

може да се каже и за преобладаващата тематика в монографията [11], 

представляваща обобщен синтез на цялата досегашно научна и научно-приложна 

работа на кандидата в тази област. 

В представената монография „Съвременни технически средства и 

технологии за събиране на геопространствени данни за местността” 

кандидатът е автор на 4 от общо 5 глави и неговият принос е безпорен (80%). 

Изцяло негов е и труда [10], “Създаване на орторектифицирани изображения с 

използване на системата за цифрова фотограметрия ERDAS-LPS”, който е 

ценно пособие за упражнения в областта на цифровата фотограметрия. От 

представените публикации 4 са под печат, но кандидатът е предоставил 

необходимите за това документи. 

Освен публикуваните научни трудове, кандидатът е представил и документи, 

удостоверяващи участието му в проект към оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” по който има сключени два издателски договора но липсват 

електронните издания.   

 

 



4.3. Внедрителска дейност 

В справка по чл.57а от правилника за плилагане на закона за развитие на 

академичния състав в Република България са посочени  2 бр. участия в 

провеждане на производствени практики с ученици от ПГСАГ „Васил Левски”, 

организация и участие на съвместно състезание за популяризиране на 

специалност „Геодезия” между ПГСАГ „Васил Левски и ШУ и 1 участие в проект 

„Модернизация на Центъра по дистанционно обучение на ШУ „Епископ Константин 

Преславски” по който са представени два издателски договора с университетското 

издателство и сертификат за участие в проекта. Не са представени електронни 

варианти на създадените електронни учебници и затова те няма да бъдат 

рецензирани. 

4.4. Приноси (научни, научноприложни, приложни) 

Авторът не е представил справка за приносите в направените публикации. 

По моя преценка приносите в представените трудове на кандидата биха могли 

условно да се разпределят в 3 основни направления – кадасър, фотограметрия 

и дистанционни методи и цифрови модели на релерфа и имат научно приложен 

характер. Възприемайки номерацията от приложения списък с публикациите, тези 

приноси според мен могат да се разпределят в  основните направления както 

следва: 

         1.Кадастър: 

• Подробен анализ на действащата нормативната уредба относно 

пригодността и за използване на фотограметрични технологии [1, 9]; 

• Дефиниране на технологична схема за създаване на кадастрална 

карта чрез цифрова фотограметрия и въздушно заснемане от 

безпилотни летателни апарати и възможности за GPS определяне на 

опорните точки [1, 9];;  

        2.Фотограметрия и дистанционни методи 

• Обосновка за изискванията към качеството и необходимите технически 

параметри на изображенията, използвани в цифровите 

фотограметрични технологии [1]; 

• Класификация на безпилотните летателни апарати и тяхната 

пригодност за решаване на различни практически задачи [1]; 

• Разкриване на особеностите при дешифриране от цифрови 

снимки[1,10,11]; 



• Възприемане на подход за анализ на данните, получени чрез въздушно 

лазерно сканиране, основаващ се на сравнението на две извадки от 

една и съща случайна величина [5]; 

         3.Цифрови модели на релефа  

• Формулиране на зависимости между обема на изходната информация, 

необходима за създаване на ЦМР и факторите: производствени 

разходи, тип на моделирания релеф, основни морфометрични 

характеристики и изисквания за точност [8];  

• Влияние на размера на фасетката при TIN- модела върху резултатите 

от ортофототрансформирането при заснемане фасади на сгради [3];  

5. Оценка на личния принос на кандидата 

Бил съм рецензен на издадените от кандидата ръководство и монография и 

съм убеден, че изложеното в тях както и останалите публикации е лично дело на 

кандидата. Приемам за доказан личният му принос и в цялостната представена 

управленческа, учебно-методическа и научно-приложна дейност. 

6. Критични бележки  

Критични бележки по същество към трудовете на кандидата, които биха 

повлияли върху резултатите и изводите в публикациите нямам. Бих могъл да 

направя следните коментари и препоръки: 

1. В публикация [11] в недостатъчна степен е разгледана ролята на 

геометричния модел при формиране на цифровото изображение и 

възможностите за локализиране и коригиране на систематичните 

грешки на формираното изображение, в зависимост от вида на 

модела;  

2. В [11,8,10] не е отбелязана в достатъчна степен аналитичната 

зависимост между разрешението на формираното изображение и 

неговата геометрична точност (големината на пиксела) (r-

разрешеание; ∆ξ-геометрична точност) както и условието за постигане 

на еднозначно и обратимо съответствие между аналогово и цифрово 

изображение, даващо предпоставки системите за цифрова 

фотограметрия да постигат „подпикселна точност”. 

3. В монографията [11] не са описани структурните езици /езици от 

групата на XML/ като съвременна технология за описание на 

пространствени данни; 



4 . B [11V] H~ll..\O He ce cnOMeHaBa 3a OTY~TaHe Ha Bn~HH~eTO Ha 

KapTorpacpCK~Te npoeKLI~~ BbPXY TOY HOCTTa Ha nonyyeH~Te OT 

KapTorpacpCK~ MaTep~an~ reonpOCTpaHCTBeH~Te AaHH~, KaKTO ~ 3a 

OTY~TaHe Bn~HH~eTO Ha "KapTorpacpCKaTa reHepan~3aLl~H" np~ 

Ape6HOMall..\a6H~Te KapT~ KaTO ~3CTOYH~K Ha reonpOCTpaHCTBeH~ AaHH~ ; 

5 . np~nO)f{eH~H 5 ~ 6 KbM cnpaBKa no yn.57a OT npaB~nH~Ka 3a np~naraHe 

Ha 3aKOHa 3a pa3B~T~e Ha aKaAeM~YH~51 CbCTaB ca ~3AaTenCK~ AOroBOp~ 

Ha KaHA~AaTa C WY 3a Cb3AaAeH~ eneKTOHH~ MOAyn~1 eneKTpoHH~ 

yye6H~LI~1 B paMK~Te Ha npoeKT KbM "l...\eHTbpa 3a A~CTaHLI~OHHO 

o6yyeH~e" . n~ncBaT AaHH~ 3a CbAbP)f{aH~eTO ~ o6eMa Ha ~3nO)f{eH~H B 

THX yye6eH MaTep~an . 

7. JlIII~HIII Bne~aTI1eHlllfl 

n03HaBaM KaHA~AaTa rn. ac. A-P ~H)f{ .,JJ,~M~TbP \I1rHaToB neTpoB KaTO HerOB 

peLleH3eHT Ha ny6n~KaLl~~ [1 0] ~ [11] ~ BbB Bpb3Ka C KOHTaKT~Te M~ C Hero KaTO 

npenOAaBaTen OT WY "En~CKon KOHCTaHT~H npecnaBCK~" ~ yyaCT~eTO My B HayYH~ 

CPOPYM~ Ha ceKLI~H cpOTorpaMeTp~H KbM HTC . Tol71 e ~3KIlIOY~TenHO CKpOMeH, 

B3~CKaTeneH KbM ce6e C~ ~ CBO~Te CbTPYAH~LI~ , OTn~yeH opraH~3aTOp ~ pbKOBOA~Ten 

Ha HayYHO-~3CneAOBaTenCK~ ~ np~nO)f{H~ 3aAay~ ~ npoeKT~ . np~Te)f{aBa KayeCTBa Ha 

epYA~paH ~3cneAOBaTen C 60raT on~T ~ e OTn~YeH npenOAaBaTen. 

8. 3aKI1to~eHllle: 

BbB Bpb3Ka C noco~eHOTO no-rope, npeAI1araM rIl. ac. A-P IIIH>K.AIIIMIIITbP 

l1rHaToB neTpoB Aa 6bAe 11136paH 3a "A04eHT" no npoq>ecIllOHaI1HO HanpaBI1eHllle 
5.7 ApXIIITeKTypa, cTpOIIITeI1CTBO III reOAe3l11fl, Hay~Ha Cne4I11aI1HOCT 

,,<iloTorpaMeTpMJI M AMCTaH LlMOHHM MeToAM". ~, 

aBrycT 2014 r. Pe4eH3eHT: ?J*. 

Inpoq>.A-P IIIH>K.nI1.MaI1A>KaHCK 
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