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1. Обща характеристика на дисертационния труд. Актуалност на разработения в 

дисертацията проблем: Предоставената ми за становище дисертация съдържа увод, 

четири глави, заключение, списък с претенции за приноси и списък с използвана 

литература от 98 заглавия, в т.ч. публикации на български, руски и английски език, 

както и Интернет сайтове. Общият обем на дисертационния труд е от 143 страници, от 

които 34 страници съдържат приложения. Авторефератът е в обем от 36 страници и 

отразява достатъчно добре съдържанието на дисертацията и постигнатите резултати, но 

липсва резюме на чужд език. 

В Първа глава е направен литературен обзор на съществуващите конструкции, 

методи и системи за управление на полета и видовете оборудване (основно под 

формата на пасивни и активни сензори) на безпилотните летателни апарати (БЛЕ). 

Представени са различни спецификации в зависимост от определени критерии за 

класификация и са описани различни области на приложение. На базата на извършения 

обзор са формулирани целта и основните задачи на дисертацията. 

Втора глава е посветена на математическите модели за орбаботка на отделни 

снимки или на стерео изображения, заснети от БЛЕ. Точността на цифровите 

математически модели на района на заснемане (ЦММ) е оценена на базата на анализа 

на факторите, оказващи съществено негативно влияние. Представени са резултатите от 

усъвършенстването на известен алгоритъм за генериране на ЦММ с използване на 

снимки от БЛА.  

В Трета глава е разработена методика за оценка на точността, с която се 

определя позицията на проекциите на направените снимки. Извършен е анализ на 

влиянието на някои характеристики на контролните точки, както количествени, така и 

качествени,  върху точността на цифровия модел на местността, в която са направени 

снимките. 

Четвърта глава съдържа анализ на различните подходи за използване на БЛА 

при наблюдение на инфраструктурни обекти. Извършен е експеримент, базиран на 

наблюдение на конкретни обекти и в резултат са разработени модели за решаване на 

конкретен екологичен проблем. 
Темата на предложената ми за рецензия дисертация е актуална, тъй като е 

свързана с измервания и експериментални изследвания за разрешаване на конкретен 
технологичен проблем, приложим в откриването и локализирането на 
нерегламентирани сметища, застрашаващи екологичното равновесие в определен 
географски район, а провеждането на изследвания и реализацията на 
високотехнологични разработки в областта на екологията и опазването на околната 
среда, здравеопазването, земеделието и др. е сред основните национални и европейски 
приоритети за развитието на приложната наука. 

При разработване на темата на своята дисертация авторката демонстрира 

компетентност в областта на компютърните методи за обработка на изображения, за 
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моделиране на топологията на определени географски райони, както и на 

програмирането на MATLAB и на използването на специализирани софтуерни 

продукти за обработка на триизмерни изображения, като Agisoft PhotoScan и т.н. 

 

2. Основни научни и научно-приложни приноси: В заключението на дисертационния 

труд са предложени претенции за шест приноса, два от които с научен и четири с 

научно-приложен характер. Същественото в приносната част се изразява в 

разработване на обобщен алгоритъм за генериране на триизмерен цифров модел на 

местността, чиято новост се състои в използване на двойка снимки, направени от БЛА 

при полети на различни височини и представяне на доказателство за високата точност 

на модела. Доказателството е извършено на базата на задълбочен анализ на 

въздействието на ограничаващите фактори. 

Научно-приложните приноси се изразяват в разработване на методика за оценка на 

точността, с която се определят координатите на проекционните центрове на снимките, 

направени от БЛА, изследване на влиянието на характеристиките на контролните точки 

върху точността на 3D моделите, разработване на приложения за автоматизиране на 

изчислителните процедури при практическото използване на методиката, както и някои 

конкретни практически приложения, свързани с решаването на конкретен регионален 

проблем – изхвърлянето, съхранението и обработката на битови отпадъци. Считам, че 

претенциите на докторантката по приносната част на дисертацията са основателни и 

защитими, а резултатите от нейната работа са приложими в бъдещи изследвания с 

използване на БЛА в геодезията, картографирането и за други цели. 

В дисертацията са включени 7 публикации, представени на международни 

конференции, организирани от различни университети в страната. Считам, че 

публикациите са свързани с дисертацията и отразяват съществената част от 

постигнатите в нея резултати. Считам също, че и по научна стойност, и като брой 

публикациите отговарят на изискванията на регламентиращите документи. 

 

3. Критични бележки към дисертационния труд: Критичните бележки са свързани 

главно с някои технически недостатъци, както и случаи на неточна и неудачно-

използвана терминология, напр. „10[mm] + 1 pmm“, вместо „10[mm] + 1 ppm“ или 

„трудно достъпни“ вместо „труднодостъпни“ и др. Срещат се случаи на неправилно 

използване на предлога „на“ напр. „Внедряването БЛА в ...“ вместо „Внедряването на 

БЛА в ...“ и др. Както беше споменато по-горе, в автореферата липсва резюме на чужд 

език. 

Публикациите по дисертацията за представените главно на международни 

конференции, организирани от различни университети в страната. Не са известни 

цитирания на посочените публикации. Би било добре в бъдещата си работа авторката 

да обърне по-сериозно внимание на публикационната си дейност в специализирани 

периодични издания, индексирани в международни библиографски бази от данни като 

Scopus, Web of Science, РИНЦ и др. По този начин ще се увеличи и вероятността някои 

от нейните публикации да бъдат цитирани. 

 

4. Заключение: Инж. Моника Беджева е разработвала своята дисертация като 

докторантка в кат. Геодезия на Университета. Работата се базира на достатъчно 

задълбочен литературен обзор и включва разработване на триизмерни цифрови модели 

на местността с висока точност на съответствие и експериментални изследвания, 

приложими в решаването както на геодезически и картографски, така и на екологични 

и др. проблеми. Съществените части на дисертацията са отразени в достатъчен брой 

публикации в авторитетни издания, индексирани в националния референтен списък на 
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НАЦИД. Всичко това ми дава основание да считам, че дисертационният труд отговаря 

на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в република България 

(ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане и да препоръчвам на почитаемото 

научно жури да присъди на инж. Моника Бориславова Беджева научната степен 

„ДОКТОР” в област на висшето образование „Технически науки”, професионално 

направление „5.7. Архитектура, геодезия и картография” и докторска програма 

„Фотограметрия и дистанционни методи”. 
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