
 

 
 

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 

9026 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163 

                      

 
 

СТАНОВИЩЕ 

 

върху дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ 

 

Автор на дисертационния труд: инж. Моника Бориславова Беджева, 

докторант по докторска програма „Фотограметрия и дистанционни методи” 

към катедра „Геодезия” в ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

Тема на дисертационния труд: “ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ 

С ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ”. 

Изготвил становището: проф. д-р инж. Димитър Йорданов 
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1. Актуалност на разработения проблем 

В дисертационния труд е разработена методика за използване 

възможностите на безпилотните летателни апарати, оборудвани със 

специализирани технически средства. Този подход е дал възможност на инж. 

Беджева да обоснове използването на БЛА за създаване на карти и планове, 

както и мониторинг на съществуващи обекти. При последващо автоматизиране 

на тези процеси е възможно роботизирано управление и контрол на процесите в 

различните инженерни дейности. Ключовите предимства се гарантират от 

бурното развитие на този тип технически средства. Изследването в 

дисертационния труд на факторите, които оказват влияние върху точността на 

информацията от БЛА, е актуален и важен проблем. 

 

2. Познава ли докторантът състоянието на проблема и оценява ли 

творчески използваните литературни източници 

Дисертация съдържа увод, четири глави, заключение, списък на 

приносите и списък с използвана литература. Докторантката е използвала 98 

литературни източника. Дисертацията е с обем от 109 страници. Към нея са ми 

представени и 34 страници приложения. Авторефератът е в обем от 36 
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страници и отговаря на съдържанието на дисертацията и постигнатите 

резултати. 

Авторката демонстрира компетентност в изследваната област и 

убедително доказва, че самостоятелно е разработила представения ми научен 

труд. Това ясно се вижда и от приложените документи за трудовия и стаж. 

 

3. Предложените методики дават ли отговор на поставените цел и 

задачи на дисертационния труд 

Предложените и експериментирани от докторантката методики за 

мониторинг на инфраструктурни обекти са решили въпроса с реализирането на 

поставените цел и задачи. 

 

4. Приноси на дисертационния труд 

Приемам без поправки претенциите на инж. Моника Беджева и нейния 

научен ръководител за шест приноса, два от които с научен и четири с научно-

приложен характер.   

 

5. Прилагане на резултатите от дисертационния труд в практиката 

Представени са ми седем публикации – една статия и шест научни 

доклада в международни конференции. Една от публикациите е индексирана в 

Scopus. Считам този обем публикации за напълно достатъчен. 

 Община Шумен ползва резултатите за подпомагане на дейностите си по 

опазване на околната среда. 

 

6. Забележки и препоръки 

Считам, че инж. Беджева можеше да увеличи значително теоретичната 

част на научния си труд и това да бъде използвано при обучението на 

студентите. Темата позволява дисертацията да се оформи в рамките на 160-180 

страници и убедително да заслужи висока оценка. Въпреки това оценката ми е 

положителна, предвид постигнатите добри научни и приложни резултати. 

В бъдещата си работа инж. Беджева следва да продължи изследванията в 

тази област и да публикува резултатите от тях в монография и публикации в 

международни научни форуми и издания. 

 

7. Автореферат 

Разработеният автореферат отговаря на изискванията и отразява 

достатъчно добре съдържанието на дисертационния труд. 
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Заключение: 

Дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за развитието 

на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и правилника за 

неговото прилагане. 

В тази връзка предлагам 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”. 

 

 

19.08.2020 г.                    Изготвил становището : 

гр. Варна                       /проф. д-р инж.  

 
 
 

 


