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1. Актуалност на разработения проблем 
 

Дисертационният труд е акцентиран върху използването на възможностите на 

безпилотните летателни апарати (БЛА) в различни инженерни сфери. Благодарение 

на ключовите им предимства пред класическите средства и методи, БЛА се 

използват за създаване на карти и планове, за мониторинг и следене на деформации 

на обекти, за получаване на актуална информация в реално време и др. В 

геодезията БЛА се използват предимно за събиране и анализ на геопространствена 

информация. Ето защо изследването в дисертационния труд на факторите, които 

оказват влияние върху точността на информацията от БЛА, е актуален и важен 

проблем. Дисертационният труд е актуален още с разработените методики за 

повишаване на точността на получените от БЛА данни. 
 

2. Познава  ли  докторантът  състоянието  на  проблема  и  оценява  

ли творчески използваните литературни източници 
 

Докторантът има образователно-квалификационна степен „Магистър” по 

специалността „Геоматика“, получена в ШУ „Епископ Константин Преславски” през 

2016 г. Трудовата кариера на инж. Моника Беджева включва работа като техник по 

геодезия, фотограметрия и картография в „Шуменски кадастър” ЕООД и в Община 

Шумен и като асистент в катедра „Геодезия” на ШУ „Епископ Константин 

Преславски”, което и е дало възможност тя да натрупа достатъчно знания и опит по 
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разработвания проблем и да формулира прецизно целта и задачите на 

дисертационния труд. 

Използваната в дисертационния труд литература обхваща 98 източници. Тя 

включва учебници, научни публикации, регламентиращи документи и материали от 

интернет адреси, касаещи използването на БЛА.   

Литературата е правилно и целесъобразно подбрана и кореспондира с темата 

на дисертационния труд. Тя е подходяща за изпълнението на целта и задачите на 

дисертационния труд: разработване на методики, базирани на използването на БЛА, 

за повишаване на качеството и точността на мониторинга и набирането на 

пространствени данни за изследване на състоянието на инфраструктурни обекти. 

Използваната литература е оценена творчески, направен е добър и обстоен анализ в 

интерес на изследването по темата с коректни препратки към конкретните 

източници. 

В първа глава са разгледани конструкцията, регистриращите сензори и 

системата за контрол на полета на БЛА. Представена е тяхната класификация по 

различни признаци. Анализирани са сферите на приложениe на БЛА, както и техните 

предимства и недостатъци. Направени са изводи, на базата на които са формулирани 

целта и задачите на дисертационния труд. 

Във втора глава са разгледани математическите модели на обработката на 

информацията върху единична снимка и върху стереодвойка снимки. Анализирани са 

факторите, оказващи влияние на точността на триизмерните цифрови модели на 

местността (ЦММ). Направени са изводи, потвърждаващи положителните страни на 

математическите модели и достатъчната точност на триизмерните цифрови модели 

на местността. 

В трета глава са разработени и апробирани две методики за използване на 

безпилотни летателни апарати, осигуряващи изработване на триизмерни модели на 

земната повърхност със зададена точност. Изводите към трета глава обобщават 

положителните резултати, получени при използването на методиките.  

В четвърта глава е предложена методика за използване на БЛА за наблюдение 

и изследване състоянието на инфраструктурни обекти. Направена е оценка на 

размерите на нерегламентираните сметища в община Шумен. Разработени са модели 

на запълването на депото за битови отпадъци край гр. Шумен. В изводите към 

главата е предложена класификация на приложенията на БЛА за наблюдение и 

изследване състоянието на инфраструктурни обекти. 

В края на дисертационния труд докторантът е направил своето заключение и 

е формулирал научно-приложните и приложните си приноси. 

 

3. Предложените методики дават ли отговор на поставените цел и 

задачи на дисертационния труд 
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Потвърждавам, че предложените и експериментирани от докторанта методики 

за използване на БЛА за мониторинг на инфраструктурни обекти точно и обосновано 

дава отговори на поставените цел и задачи. 
 

4. Приноси на дисертационния труд 
 

Приемам, че постигнатите резултати в дисертационния труд са дело на самия 

докторант. На базата на получените в дисертационния труд резултати се оформят 

следните научно-приложни и приложни приноси: 

Научно-приложни приноси: 

1. Алгоритъм за генериране на триизмерен цифров модел на местността от 

стереодвойка снимки, направени от БЛА от две точки с различни височини. 

2. Анализ на факторите, определящи точността на триизмерните ЦММ, от 

стереодвойка снимки от БЛА. Доказано е, че те са достатъчно точни копия на 

местността и позволяват изпълнението на геодезически работи по наблюдение и 

изследване състоянието на инфраструктурни обекти. 

 

Приложни приноси: 

1. Обоснована и апробирана е Методика за оценка точността на определяне 

координатите на проекционните центрове на снимките. 

2. Разработени са програмни продукти в среда на MATLAB, чрез които се 

автоматизират изчислителните процедури при практическото използване на 

методиките и моделите, обосновани в дисертационния труд. 

3. Разработени са статистически модели на запълването на депото за битови 

отпадъци край гр. Шумен. 

 

5. Прилагане на резултатите от дисертационния труд в практиката 

 

Резултатите от дисертационния труд са представени от докторанта в седем 

публикации – една статия в годишника на ШУ „Епископ Константин Преславски” и 

шест доклада в международни научни конференции. Една от публикациите е 

индексирана в Scopus. 

В дисертационния труд са изследвани възможностите за мониторинг на 

инфраструктурни обекти с използване на БЛА. Получените резултати доказват 

ефективността от използването им. Те са предоставени на Община Шумен за 

подпомагане на дейностите й по устойчиво развитие и опазване на околната среда. 

 

6. Забележки и препоръки 

 

Считам, че е необходимо на базата на натрупаният опит, на изследванията и 

на получените резултати в дисертационния труд докторантът да продължи 
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изследванията в тази област и да публикува резултатите от тях в международни 

научни форуми и издания. 

  

7. Автореферат 

 

Разработеният автореферат на дисертационния труд е в обем от 36 страници. 

Той отговаря на изискванията и много добре отразява съдържанието на 

дисертационния труд. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дисертационният труд “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ 

НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ 

АПАРАТИ” е завършен научен труд с постигнати научно-приложни и приложни 

приноси. Докторантът има нужните качества за присвояване на образователната и 

научна степен „ДОКТОР“ в съответствие с изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и на Правилника за неговото приложение. 

Предлагам на уважаемото научно жури да присъди на инж. Моника 

Бориславова Беджева образователната и научна степен „ДОКТОР“ по 

докторската програма „Фотограметрия и дистанционни методи“ към 

професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”. 

 
 
 
 
14 август 2020 г.           Изготвил рецензията : 

гр. Варна                (проф. д-р инж. Юрий Дачев) 
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