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Кратки биографични данни 

Иван Радев Иванов е роден през 1984 г. Завършва висшето си 
образование в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Геолого- географски 
факултет (ГГФ) като през 2007 г. придобива степен Бакалавър, специалност " 
География - Природна и социално-икономическа география", а през 2009 г. - 
степен Магистър, магистърска програма по „Географски информационни 
системи и картография". От февруари 2011 г. до февруари 2014 г. е 
докторант в редовна форма на обучение в същия факултет. Той е отчислен с 
право на защита. Работил е последователно като компютърен оператор в 
„Тимекс БГ" ЛТД София, и Експерт ДИ&ГИС в „Център за приложение на 
спътникови изображения - РЕСАК". 

Структура на дисертационния труд 

Представеният ми за рецензия дисертационен труд на маг. Иван Иванов 
обхваща 188 страници, структуриран в 5 глави - „Въведение" (7 страници), 
„Теоретични основи на изследването" (40 страници), „Методологична и 
информационна база на изследването" (60 страници), „Резултати" (61 
страници), „Заключение и изводи" (3 страници), „Библиография" със 118 
източника (18 - на кирилица, 84 - на латиница и 16 интернет адреса). 
Източниците са използвани в различна степен, като над 40% са от последните 
10-12 години. Извън страниците на дисертационния труд са 
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приложени списъци на използваните съкращения, съставените фигури, 

таблици и приложения. Липсва списъкът с публикациите на автора по темата 

на дисертацията. Те са приложени към автореферата. 

Дисертационният труд е онагледен много добре с 68 фигури, 25 таблици 

и 30 приложения (25 от тях са дадени и на CD). Работата е добре 
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структурирана, с правилни пропорции между отделните раздели. Наблюдава 

се известна фрагментираност на някои от подразделите като например тези 

от 2.5.1 до 2.5.6, които са развити на 10 страници. На заглавните страници 

на дисертационния труд и автореферата не е написана правилно научната 

специалност. Вместо „Картография (Тематично географско картографиране)" 

е написано „(Картография вкл. Тематично географско картографиране 
Дистанционни изследвания)". 

Актуалност на проблема и цел на разработката 

Темата на дисертационния труд е значима и актуална както в научен, 
така и в научно-приложен аспект. Мониторингът на горите с използване на 
технологиите за дистанционни изследвания на Земята (ДИЗ) и географските 
информационни системи (ГИС) са част от приоритетите, залегнали в 
научните стратегии на Международната геосферно-биосферна програма 
(International Geosphere-Biosphere Programme, IGBP), Рамковата конвенция 
на Обединените нации по изменение на Климата (UNFCCC), Глобалната 
мрежа от системи за наблюдение на Земята (Global Earth Observation System 
of Systems (GEOSS), която се координира от Групата за наблюдение на 
Земята (GEO Group on Earth Observations). Създаването и прилагането на 
информационни услуги, в това число и за горските ресурси, основаващи се 
на получени от спътници за наблюдение на Земята и наземен мониторинг 
данни, интегрирани в ГИС, е приоритет и на Европейската програма 
"Коперник". 

Проведеното от докторанта изследване е свързано с разработването на 
приложения и продукти, които да се използват при провеждане на 
мониторинг на горска растителност чрез използване на спътникови, 
самолетни и наземни данни, интегрирани в гео-база данни (ГБД). 

Разработените приложения и продукти са тествани на предварително 
избрани участъци от територията на България. За многоцелево тематично 
картографиране е определена горската растителност в границите на: 
Държавно горско стопанство (ДГС) - „Трън". За тестване на разработената 
система за генериране на 3D данни за дървесна растителност е определен 
ключов участък от поречието на р. Искър. Избрани са и три ключови горски 
участъка, засегнати от горски пожари, снеголом, смерч и развитие на корояд 
типограф (Ips typographus): 1) землището на с. Гостун, община Банско; 2) 
ДГС „Средец" и 3) биосферен резерват (БР) „Бистришко бранище". 

Основните задачи и обектът на изследване са добре формулирани. В 
заглавието, целта и на много места в дисертационния труд неправилно е 
използван израза „управление на горската растителност чрез дистанционни 
изследвания и ГИС" (заглавието), „управление на горската растителност чрез 
използването на Дистанционни изследвания и Географски информационни 
системи" (целта) и др. При дистанционните изследвания на горска 
растителност се използват различни методи за получаване на информация за 
нея от разстояние, без пряк физически контакт. Събраната информация и 

получените след обработка и анализ в ГИС среда продукти се предоставя на 

съответните институции, занимаващи се с управление на горите за вземане на 

решения. 

Литературна обезпеченост 

Базиран на естеството на дисертационния труд, литературният обзор е 
добре структуриран на две нива в глава 2. „Теоретични основи на 
изследването". В първото ниво е разгледана и изяснена теоретико- 
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методологичната постановка на въпросите, свързани с управлението на горите. 
Направен е обзор на критериите, методите, индикаторите, изискванията към 
пространствената и атрибутивна информация, необходима за провеждане на 
изследването. Разгледано е развитието на основните методи за изучаването на 
горска растителност, като в много малка степен са засегнати въпросите, 
свързани с мониторинга. По-голямо внимание е обърнато на технологиите за 
дистанционни изследвания (ДИ) и географските информационни системи 
(ГИС). Авторът се е опитал да формулира и „Основните групи задачи при 
дистанционното изследване на гори" в таблица 2.2. на стр. 19. Не са ясно 
обозначени предназначенията на двете колони на таблицата, което я прави 
неинформативна за читателя. В някои от подразделите не са цитирани 
литературни източници, въпреки че се разглеждат теоретични въпроси. Такива 
са, например, раздели 2.5.3.1, 2.5.4. и др. Второто ниво съдържа литературния 
обзор на научните изследвания по темата на дисертацията (раздел 2.6.). 
Направен е хронологичен преглед на развитието на технологиите за 
дистанционно наблюдение на земното покритие/земеползване, в това число и 
горската растителност от борда на спътници, самолети и безпилотни летателни 
апарати. В него липсва информация за някои настоящи и бъдещи спътникови 
системи като, например тези на Европейския съюз, включително и мисиите 
PROBA V и Sentinel. При прегледа на научните изследвания, провеждани на 
„национално ниво" (раздел 2.6.2.), е пропуснато да се отбележи, че в 
Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при БАН 
тематиката, свързана с използването и усъвършенстването на дистанционните 
методи за тематично картографиране на горите успешно се развива още от 
средата на 70'те години на 20 век. Систематизирани са в табличен вид 
(приложения 1 и 2) проектите и научните изследвания, свързани с 
многоцелевото тематично картографиране, мониторинга и регистрирането на 
последствия от горски пожари в България. В тези приложения и в раздела 
„Библиография" не са цитирани редица проекти и публикации на български 
учени, в които са използвани дистанционни и наземни методи и ГИС за: 
изследване на последствията от смерча на Витоша през 2001 г.; настъпилите 
поражения от развитието на корояд типограф (Ips typographic) в биосферни 
резервати, включително и „Бистришко бранище"; оценка на поражения, 
причинени от горски пожари, включително и пожара от 2012 г. в резервата 
„Бистришко бранище"; оценка на биофизични параметри и промени на земното 
покритие на горски територии (Filchev, 2012; Filchev, Panayotov, Ling, 2013; 
Panayotov, Georgiev 2012, Panayotov, Kulakowski, Laranjeiro, Bebi, 2011; 
Димитров, Гиков, 2010; Filchev, Dimitrov 2013; Gikov, Dimitrov, 2013; Dimitrov, 
Roumenina, 2012, 2013; Руменина, Димитров 2003; Naydenova et al., 2010; 
Filchev, 2012; Filchev, Panayotov, Ling, 2014; Любенова и др. 2002, 2013, 2014; 
Руменина, Димитров, 2003; Roumenina, Dimitrov, Ivanov, 2003; Filchev 2013; 
Filchev, Roumenina, 2012, 2013; проект „Корине земно покритие - 2012 
България", който е част от Общоевропейския проект "КОРИНЕ земно покритие" 
и др. Неправилно са използвани някои термини като, например, на стр. 23 „ 
Много от сензорите за ДИ оперират в различни региони от Електромагнитния 
спектър (EMC)". Сензорите не могат да „оперират", най - вероятно авторът е 
искал да каже измерват. Коректно е да се използва терминът „диапазони", а не 
„региони от Електромагнитния спектър". 

Методологична база 

В глава 3. „Методологична и информационна база на изследването" 

авторът е избрал подхода да разгледа съществуващите методи и данни, 
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необходими за провеждане на изследването, както и да даде кратка 

информация за проучваните територии. Докторантът показва добри познания и 

прилага съвременни методи, средства и данни за реализация на 

формулираните задачи. Не са разгледани методите, използвани за мониторинг 

на гори. В процеса на работа по дисертационния труд маг. И. Иванов е 

използвал комплекс от съвременни софтуерни продукти: като основен служи 

ГИС софтуера ArcGIS; Erdas Imagine и PCI Geomatics - за обработка и 

интерпретация на сателитни изображения; Pix4DMapper - за генериране на 

триизмерни модели на релефа. Акуратно са описани източниците на данни, 
които са въведени в гео-базите данни, изградени в процеса на работа. 

Постигнати резултати 

Постигнатите резултати от проведеното изследване са изложени в Глава 
4. „Резултати". За целите на многоцелевото тематично картографиране е 
изградена гео-база данни на ДГС „Трън", съдържаща както необходимите 
векторни и растерни входни данни, така и картографските продукти, получени 
след тяхната обработка и интерпретация. За определяне степента на гъстота 
на короните на дърветата по спътникови данни от сензора „RapidEye" е 
направен опит да се адаптира модела, предложен от A. Rikimaru (1996), който 
е разработен за изображения, получавани от сензора LANDSAT ТМ. 
Адаптираният модел не е описан в достатъчна степен в дисертационния труд. 
Генерирани са 3 индекса с „участието на зелен (В2), червен (ВЗ) и 
инфрачервен (В4) спектрален канал: индекс на растителността (AVI), индекс 
на оголените почви (BI), индекс на сенчестост (SI)". Една от причините за 
получените незадоволителни резултати от използването на този модел 
вероятно се дължи на факта, че докторантът е използвал за генериране на 
индексите AVI и BI изображения от четвъртия канал „Red Edge" на сензора 
„RapidEye", от които се получават данни, заснети в спектралния диапазон 0,69 
- 0,73 pm за разлика от четвъртия канал „Near IR" (0.76 - 0.90 pm) на сензора 
„Landsat ТМ". 

Проведено е „изследване на промените на горската покривка" на ДСГ 
„Трън". За целта са използвани спътниковите изображения от сензора 
„RapidEye", заснети през 2009 и 2012 г. Оценката на резултатите от това 
изследване се затруднява, тъй като не са представени резултатите от оценката 
на точността на софтуерната класификация. Същото се отнася и за по-голяма 
част от направените софтуерни класификации на изображенията, използвани в 
дисертационния труд.



В раздел 4.2. е описана разработената от докторанта система за 

генериране на 3D данни за дървесна растителност. Предложен е комплекс от 

инструменти и алгоритми, включващи цифрови камери, монтирани на борда на 

безпилотни летателни апарати (БЛА) и софтуер за генериране на 3D модели 

„Computer Vision". Подробно са описани етапите на изграждане на гео-базата 

данни и последващата обработка на данните, както и интерпретация на 

получените резултати от проведените експерименти за тестване на системата 

на територията на два ключови участъка. Единият е разположен в поречието 

на р. Искър, а другият в Морската градина на гр. Варна. Получените резултати 
от експериментите показват добрите възможности на предложената система. 

За целите на многоцелево тематично картографиране са изградени още 
три гео-бази данни за: 1) землището на с. Гостун, община Банско; 2) ДГС 
„Средец" и 3) биосферен резерват „Бистришко бранище". Предложени са 
работни процедури за съставяне на картографски продукти с използване на 
наземни данни и спътникови изображения със свръхвисока пространствена 
разделителна способност и актуализация на гео-бази данни при възникване на 
горски пожар. Те са приложени за територията на землището на с. Гостун, 
община Банско и БР „Бистришко бранище". Сходни процедури са предложени 
за изследване на поражения върху иглолистни и широколистни гори, 
предизвикани от снеголом/снеговал, регистриран на територията на ДГС 
„Средец". Това проучване е направено по „молба на ИАГ" (стр. 144). Не са 
добре описани работните процедури, използвани при съставянето на 
картографските продукти, получени при регистриране на настъпилите 
поражения, вследствие на развитието на корояд типограф (Ips typographus) в 
БР „Бистришко бранище". 

Изготвените карти са много добре оформени, предназначени за широк 

кръг потребители. В стремежа си за по-кратки заглавия са допуснати 

неточности като, например, „Карта на смерч", „Карта на горски пожар в 
резерват „Бистришко бранище", неотразяващи съдържанието им. 

Въпроси 

1.  Как на практика се осъществява „управление на горската растителност 
чрез дистанционни изследвания и ГИС"? 

2.  Има ли „Метод на дистанционните данни" и ако има как е използван при 
разработването на дисертационния труд? (раздел 2.5.3 „Метод на 
дистанционните данни и изследвания", стр. 24)? 

3.  С какъв тип спътникови данни могат да се регистрират „физиологични 

процеси" и „процеси на фотосинтезата" при „растеж на гората". Тези 

процеси са дадени в таблица 2.2. като основна група от задачи на 
дистанционното изследване на гори. 

4.  За определяне на „обхвата на горската територия" на ДГС „Трън" е 
извършена класификация без обучаващи множества на набор от 
спътникови изображения от сензора „RapidEye" и генерирани от тях NDVI 
продукти чрез „алгоритъма ISODATA с използването на 20 итеративни 
процеса, както и 20 класа за групиране на всички стойности на пикселите 
в изображението" (стр. 113), а за ключов участък ДГС „Средец" са 
определени 40 класа (стр. 148). По 20 „итеративни процеса" и класове са 
използвани и при обработката на спътниковите 

5 
изображения, получени от сензора „WorldView-2" на ключов участък 
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„Землището на с. Гостун, община Банско" (стр. 135). Кои са критериите, по 
които е избран броят на „итеративните процеси" и класовете? 

5.  Какви са резултатите от оценката на точността на класификацията на 

спътниковите изображения от сензора „RapidEye", заснети през 2009 и 

2012 г., използвани при „изследване на промените на горската покривка" 

на ДСГ „Трън"? 

6.  Как са определени „границите на смерча", възникнал на територията на 

биосферен резерват „Бистришко бранище" (стр. 158)? 

7.  Какви са праговите стойности на рекласифицираните NDVI изображения, 
генерирани от спътниковите изображения („Ikonos" „GeoEye", „WorldView-
2"), използвани при определяне на "засегнатата от корояда горска 
територия" (стр. 159) в БФ „Бистришко бранище". Как са определени? 
Каква е методиката, с която е направена проверката на изготвените 
информационни слоеве на базата на тези рекласифицирани изображения, 
точноста на които е „оценена на повече от 90%" (стр. 160) ? 

Приноси 

Първите два приноса на дисертационния труд не са добре формулирани и 
оформени. В този си вид те не отразяват в достатъчна степен постигнатите 
резултати от проведеното изследване. Това в не малка степен затруднява 
цялостната оценка на приносните елементи. Тематичното картографиране на 
състоянието на горската растителност и инвентаризацията на горите с 
използване на дистанционни и наземни данни, интегрирани в гео-база данни 
се използва повече от 25 г. от редица чуждестранни и български учени. 
Считам, че съществен принос в дисертационния труд са изградените 4 гео- 
бази данни за целите на многоцелево тематично картографиране на територии, 
заети от гори в: 1) ДГС „Трън"; 2) землището на с. Гостун, община Банско; 3) 
ДГС „Средец" и 4) биосферен резерват „Бистришко бранище". 

Предложени са работни процедури за съставяне на тематични карти за 
изследваните територии с използване на наземни данни и спътникови 
изображения с висока и свръхвисока пространствена разделителна способност. 
Картографирани и изчислени са площите, засегнати от: горски 
пожари, възникнали в землището на с. Гостун, община Банско на 09.04.2011 г. 
и в БР „Бистришко бранище" - 03.07.2012 г.; снеголом/снеговал, регистриран 
на територията на ДГС „Средец" на 16-17.10.2011 г.; развитие на корояд 
типограф (Ips typographus) в БР „Бистришко бранище" за периода 2004 г. - 
2012 г. 

Разработена е нискобюджетна преносима система за генериране на 3D 
данни, която може да се прилага не само за горскостопански и 
изследователски цели, но и в много други области. 

Нямам съвместни публикации и лични впечатления от работата на маг. 
Иван Иванов. 

Основните резултати от проведеното изследване са публикувани в 
Годишника на СУ „Св. Климент Охридски", ГГФ и в сборници с доклади от 2 
международни научни конференции. Изнесени са и два доклада на научни 
конференции проведени в България, за които са представени резюмета. 

Дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на 
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научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент 

Охридски". 

В резултат на гореизложеното, давам положителна оценка за 

проведеното изследване, представено в дисертационния труд, автореферат, 

постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да 

присъди образователната и научна степен „доктор" на Иван Радев Иванов в 

област на висше образование: 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна 
специалност „Картография (Тематично географско картографиране)" 

10.05.2015 г. Изготвил рецензията:  ..  

(проф. д-р Е. Руменина) 
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