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РЕЗЮМЕ  

Едно от основните направления за развитие на съвременните технологии в геодезията е 

насочено към развитие на техническите средства за събиране на геопространствени данни 

чрез  аерофотографиране и въздушно лазерно сканиране на Земната повърхност.  Важен дял 

в тази насока заема усъвършенстването на нормативната база стимулиращо приложението 

на безпилотните летателни апарати в качеството им на носители на аероснимачана 

апаратура с цел изпълнение на  аерофотографиране за решаване на картографо-

геодезически, земеустройствени и кадастрални задачи. Поради все още недостатъчната 

осигуреност на територията с кадастрални карти, към настоящия момент създаването и 

поддържането им в актуално състояние  съставляват  над 50% от общия обем технически 

дейности изпълнявани в  геодезическите фирми. По тази причина прилагането на нови 

технологии за създаване на кадастрални карти базирани на използуването на БЛА е от 

изключителна важност както за решително повишаване на производителността на 

геодезическия труд, така и за мотивиране на специалистите в това число и студентите по 

специалност „Геодезия“ в направление усвояване на съвременни иновативни технологии за 

събиране на геопространствени данни.  

От друга страна държавните институции отговорниза геодезическите дейности в страната в 

това число и Агенцията по Геодезия картография и кадастър, все още нямат ясно и добре 

обосновано становище и сътветните нормативни документи (наредби и инструкции) 

регламентиращи използуването на Безпилотни летателни системи (БЛС) за нуждите на 

геодезията и кадастъра. Това не позволява тяхното масово практическо използуване, което 

води до несъответствие между обучението във вузовете и практиката в геодезическите 

фирмис всички произтичащи от това негативни последици.  

Ключови думи: Безпилотен летателен апарат, цифрова фотограметрия, кадастър, 

кадастрална карта, орторектифицирано изображение. 

 

По данни от сайта на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК) едва 

18.2% от територията на страната е покрита с кадастрални карти. Успешното развитие на 

Българския кадастър и компенсирането на огромното изоставане в изпълнението на 

кадастралните дейности е немислимо без коренна промяна на подхода и технологиите 



прилагани за тяхното изпълнение. Един от инструментите позволяващи достигането на тази 

цел е прилагането на съвременна цифрова фотограметрична технология базирана на 

използуването на цифрови аероснимки.  

Обективните предпоставки стимулиращи прилагането на такъв подход при 

производството на кадастрални карти  от може да бъдат систематизирани в две основни 

направлени: 

Първо направление – предпоставки обусловени от  възникването и все по-широкото 

прилагането на цифровата фотограметрична технология.   

Второ направление – предпоставки обусловени от използуването на безпилотните 

летателни апарати за получаване на цифррови снимкови изображения.. 

Положителни ефекти получени в резултат на прилагането на цифрова 

фотограметрична технология.  

Независимо от това, че в основата на цифрова фотограметрична технология лежи 

общата теорията на фотограметрията, получените резултати по отношение на точността в 

определянето на координатите както и производителността на труда при обработката на 

цифрови снимки са значително по-високи от тези постигани при обработката на аналогови 

снимки с помощтта на класическите аналогови и аналитични фотограметрични апарати. 

Това се дължи на следните основни особености на цифровата фотограметрия в 

сравнение с аналитичната и аналогова: 

1. Изполуването на цифрови изображения и на тази база методите за цифрова 

обработка на изображения, позволява значително по надеждна идентификация 

на едноименните точки от двете снимки водеща до по-точно определяне на 

хоризонталните и вертикални паралакси; 

2. Автоматизацията на процеса по идентификация (ERDAS LPS, Agisoft PhotoScan 

и др.) създава условия без съществени разходи на труд и време в рамките на 

двойното и тройното застъпване да се избере значително количество - в порядъка 

от няколко десетки до няколко стотин свързващите точки (т.н. Tie points). Това 

позволява значително увеличаване броя на снимките включвани в блока – от 

порядъка на 700-800 броя и гарантира добра хомогенизация на получените 

резултати по отношение на точността. 

3. Използуването на GNSS методи за определяне  координатите на опорните GCP 

точки позволява значително увеличаване на техния брой в рамките на блока от 

снимки, което в комбинация с увеличеното количество свързващи точки (Tie 

points) осигурява значително по точно определяне на елементите на външно 

ориентиране  чрез решаване на аеротриангулацията развита по способа на 

свръзките. 

4. Автоматизацията на процеса  по създаването на цифров модел на релефа, както и 

растерния характер на цифровото изображения позволява получаването на 

значително по-точни ортотрансформирани изображения при които размерът на 



зоната за диференциално ортотрансформиране на практика се свежда до размера 

на отделния пиксел. 

5. Прилагането на строги аналитични зависимости при цифровата фотограметрия, 

позволява обработката и ортотрансформирането на аероснимки получени при 

значително по-големи от общо приетите за аналоговите и аналитични прибори 3
о
 

за сумарния ъгъл на наклона. 

6. Голяма част от разработваните софтуерни продукти за цифрова фотограметрия 

позволяват отчитане на систематичните грешки на обектива на аерофотоапарата 

както по резултатите получени при неговото калибриране, така и чрез т.н. 

самокалибриране извършвано в процеса на фотограметричната обработка на 

аероснимките. 

Именно изброените по-горе достойнства на цифровата фотограметрична технология 

отваря широко вратите на използуването на аероснимки получени с помощта на 

безпилотните летателни апарати (БЛА). Поради експлоатационните характеристики на този 

тип летателни средства и по специално тяхната товароносимост аерпфотографирането с 

БЛА се характеризира със следните особености: 

1. Изпълнява се с малкоформатни камери водещи до получаване на голям брой 

снимки всяка от които в зависимост от показателя GSD на изображението 

покрива сравнително малка част от района за фотографиране. При стойност на 

пространственатта разделителна способност – GSD = 2.5, 3.0 см., количеството 

аероснимки покриващи територията на средно голямо населено място от селски 

тип с площ  65-70 ха е в порядъка на 800-900 аероснимки 

2. Получаване на цветни изображения с висока пространствена и дълбочинна 

разделителна способност в резултат на прилагането при този тип фотоапарати на  

т.н. алгоритъм на „дебайеризация“ за повишаване на контраста на 

изображението. Обикновено цветните изображения получени с аерофотоапарти 

монтирани на БЛА са 24 битови, което означава, че дълбочината на цвета се 

представя с 2
24 

или 16 777 216 нива на квантоване (нюанса на основния цвят);  

3. По силна чувствителност към метеорологичните условия водещи до получаване 

на снимки със сравнително по-големи ъгли на наклона; 

4. Необходимост от предотвратяване на евентуални разкъсвания между редиците 

възникнали в резултат на метеорологичните и по добра геометрия 

припострояване на стереомоделите.  

Компенсирането на тези особености при аерозаснимането с БЛА се извършва чрез 

съблюдаване на следните по важни изисквания:  

- Увеличаване на количеството наземни контролни точки (GCP) използувани за 

определяне елементите на външно ориентиране - решение, което имайки в 

предвид възможностите на съвременните системи за GNSS измервания не 

представлява технически проблем; 

-  осигуряване на по-високи стойности на застъпвания – до 70% за надлъжното и 

до 60% за напречното; 



- Периодично определяне на системните грешки на обектива чрез калибриране на 

камерата с помощта на различни софтуерни продукти като тези от типа на 

PhotoModeler,  

- Прилагане на алгоритми за самокалибриране по време на фотограметричната 

обработка на аероснимките от типа на SCBA (self-calibrating bundle adjustment) 

включен в софтуерния продукт за цифрова фотограметрия ERDAS-LPS 

- Избор на подходящи метеорологични условия  особено по отношение на силата 

на вятъра при изпълнение на аерозаснимането.  

За изследване на възможността за използуването на аерофотоснимки получени от 

БЛА е изпълнена практическа реализация на цифрова фотограметрична технология при 

създаване на кадастрална карта на с. Кичево общ. Аксаково, обл. Варна. За целта е 

извършено аерофотографиране с помощтта на БЛА SenseFlyeBee в резултат на което 

населеното място с площ около 70 ха. е покрито с 922 броя 24 битови цифрови снимки  

(фиг. 1) с GSD = 2.5 см. и получени при  70 % надлъжно и 60 % напречно застъпване.  

 

За определяне на елементите на външно ориентиране на аероснимките са маркирани 

и координатно определени 80 GCP точки в координатна система 2005г. 

 

 

 

 
Фиг.1 Аероснимка получена с аерофотокамера Canon IXUS 125 HS с 24 bits описание на 

пикселите, монтирана на БЛА SenseFlyeBee с GSD 2.5 см. 
 

 

 

Цифровата обработка е извършена с помощта на софтуер за цифрова фотограметрия 

AgisoftPhotoScan – фиг. 2.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Фиг.2 Орторектифицирано изображение на сгради и огради. 

 

Без да навлизаме в подробности, технологията на обработка на аероснимките 

включва следните основни етапи: 

1. Измерване на GCP точките; 

2. Автоматичен избор на свързващите точки  (Tie points) и определяне на 

елементите на външно ориентиране за всяка аероснимка чрез решаване на 

аеротриангулация по способа на едновременното  

       изравнение на 

 сноповете едноименни проектиращи лъчи – т.н. „способ на свръзките”; 

3. Построяване на цифров модел на релефа; 

4. Формиране на геореферирано орторектифицирано изображение с размер на 

пиксела 2.5 см. 

5. Съвместяване на ортофотоизображението с цифровия модел на регулационния 

план по който са издавани документите за собственост; 

6. Дешифриране и изчертаване на съдържанието на кадастралната карта: 

-  Имотните граници на база пространствен анализ между фотоизображението 

на съществуващата ограда на терена и нейното местоположение от 

регулационния план оттчитащ изискванията на чл. 18 ал.1 от Наредба № 3. 

-  Сградите – по техните покривни линии, отчитайки големината на стрехите. 

6. Контролни измервания на сградите и имотните граници. 

 

 

За проверка на получените резултати от гледна точка на изпълнение на изискванията 

на Наредба № 3 „За съдържанието и създаването на кадастралната карта и кадастралните 

регистри” върху получения графичен модел на кадастралната карта е извършен полеви 

контрол чрез линейно ъглови измервания на част от имотните граници. Измерени са общо 

459 точки от които 341 разположени върху трайно материализирани и 78 върху нетрайно 

материализирани имотни граници. Фрагмент от кадастралната карта с нанесени резултати 

от полевите измервания е показан на фиг. 2. 

 



 

 

 

Оценката в местоположението на имотните граници е направено в зависимост от 

начинът им на стабилизиране на терена и заложените изисквания в чл. 18 ал.4 от Наредба № 

3. При оценка на точността резултатите получени от полските измервания са приети за 

безгрешни. Резултатите са дадени в таблица 1 

 

 

 

Таблица 1 

Вид на имотната 

граница 

Количество 

измерени точки  

Допустма грешка в 

планово положение 

чл. 18 ал.4 (см.) 

Определена средно-

квадратна грешка в планово 

положение (см.) 

Трайно 

материализирана 

381 30 17.8 

Нетрайно 

материализирана  

78 60 31.1 

 

Разпределението на отклоненията за местоположението на  трайно материа-

лизираните граници като случайни величини е дадено в таблица № 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 Фрагмент от кадастралната карта  съвместно с точките от полевия контрол 



                                                                                       Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данните от Таблица №2 е построена и графиката на разпределението на 

случайнта функция (фиг.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализът на получените резултати позволява да се направят следните изводи 

относно характера и разпределението на грешките в получаваните по фотограметричен път 

данни: 

 

Първо: Графиката за разпределението на отклоненията по абсолютна стойност 

илюстрирано на фиг. 3 е подобна на положителната част от графиката на нормалната 

случайна функция. Това позволява да се твърди, че грешките в координатното определяне 

на точките по орторектифицираното изображение се подчиняват на Нормалния закон за 

разпределениена грешките т.е. те нямат систематичен характер.  

Този извод е изключително важен тъй като той логически обосновава твърдението, 

че точността на данните получавани в резултат на фотограметричната обработка на 

снимките е функция както на качеството на снимковия материал, така и на субективния 

фактор – оператора извършващ дешифрирането на избраженията. Т.е. не може да се твърди, 

че при наличие на големи грешки и неточности в графичната част на кадастрална карта 

създадена по фотограметричен метод това се дължи единствено и само технологията и по 

специално на това, че се използуват аероснимки получени с помощта на БЛА. 

 

Разпределение на отклоненията в местоположението на трайно 

материализирани имотни граници определено по 

фотограметричен метод и чрез линейно-ъглови измервания 

Величина на отклонението в см. 

(от – до) 

Брой / % от извадката 

0-10 146 / 38% 

11-20 124 / 33% 

21-30   97 / 25% 

над 31   14 / 4% 

Общо  381 / 100 % 

Фиг. 3 Графика на 

разпределението на 

отклоненията 



Второ: Броят на отклоненията в измерените разстояния, които надхвърлят 

определената в Наредба № 3 пределна норма от 30 см. за трайно материализираните 

граници съгласно данните от Таблица 2 съставляват 3.6 % от общия брой измерени 

контроли. Т.е. по отношение точността в изобразяването на имотните граници, кадастрална 

карта създавана по фотограметричен метод отговаря на изискванията на Наредба № 3.  

 

Резултатите от направения експеримент недвусмислено показват че за създаването 

на кадастрална карта на населено място е възможно използуването на аероснимки получени 

от БЛА с малко форматна камера чрез тяхната цифрова фотограметрична обработка. Това 

още веднъж показва несъстоятелността на твърдението на някои колеги, че безпилотните 

летателни апарати и снимките получавани чрез тях са негодни за нуждите на кадастъра и за 

изпълнение на сериозни и отговорни задачи. 

 

Независимо от това обаче, масовото навлизане на съвременните иновативни 

фотограметрични технологии при производствотона кадастрални карти е среща упорита 

съпротива от страна на част от служителите в Агенцията по геодфезиян картография и 

кадастър, в това число и началници на Служби основната причината за което е 

несъвършенството на действащата нормативна уредба.  

Доказателство, че в текстовете на действащата към момента нормативна база 

регламентиращи приложението на фотограметричните методи за създаване на кадастрална 

карта съществува вакуум е факта, че 80% от съдържанието регламентира маркирането на 

контролните точки, а останалата част в обем на две изречения касае състоянието на 

фотограметричната технология далеч преди възникването на цифровата фотограметрична 

обработка.  

От особена  важност за облекчаване използуването на БЛА за кадастрални цели е 

прилагането на диференциран подход в процедурата за получаване на разрешение за 

прелитане, аерозаснимане и преценката за необходимостта от декласификация на 

получените материали. Към момента аерозаснимането включително и за кадастрални нужди 

се регламентира от наредба Наредба № РД-02-20-16 от 5 Август 2011г. „За планирането, 

изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснимането и на резултатите от 

различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност“. 

Съгласно залегналите в нея текстове редът за получаване на разрешение за използуване на 

БЛА за аерофотографиране и за най-затънтеното село е същията както при получаването на 

разрешение за аерозаснимане и преценка за необходимостта от декласификация 

извършвано със самолет Чесна 310 на район от няколко десетки хиляди квадратни 

километра. 

Ускореното и компетентно решаването на всички тези проблеми е сериозно 

предизвикателство пред  Агенцията по Геодезия картография и кадастър. За съжаление за 

сега поведението е по-скоро мълчаливо отрицание, отколкото нагласа за дискусия и 

обективна оценка на необходимостта от разработването на нормативна база в тази насока.  

Такова поведение на АГКК е непонятно и нелогично.  

Навременното регламентиране на БЛА относно тяхното използуване в 

геодезическата практика и особено за нуждите на кадастъра е от особена важност поради 

следните съображения: 

 

1.) Използуването на БЛА е изключително ефективенн метод за извършване на 

аерозаснимане, който в комбинация с наличието на не малко софтуерни продукти за 

цифрова фотограметрия, в т.ч. и такива разпространявани с конкретния модел БЛА 

позволява фотограметричната технология да се приложи във всяка геодезическа фирма без 

да е необходимо наличието на скъпи, трудни за монтаж и изискващи специални условия и 

подръжка фотограметрични апарати. 



2.) Неясната регламентация в използуването на БЛА, въобще на съвременните 

фотограметрични технологии за създаване на кадастрални карти, лишава от мотивация 

голяма част от геодезическите фирми да инвестират във внедряването на иновативни 

технологии водещи до повишаване на производителността на труда, респективно по-високо 

заплащане.  

3.) Липсата на стремеж към развитие на технологичния процес в практическото 

производство води до поставяне на занижени изисквания ( на нивото на технологията от 

последното десетилетие на 20 век) от страна на бизнеса към професионалната подготовка и 

квалификация на студентите от специалност Геодезия. Това води до тяхната демотивация за 

овладяване на новите технологии за дистанционно събиране на геопространствени данни, 

което в крайна сметка ги прави неконкурентно способни на международния пазар на 

геодезически услуги. 

 

В заключение следва да се отбележи, че по своите  технически възможности БЛА за 

фотограметрини нужди са в непрекъснат процес на развитие. Те все по-вече се превръщат 

от малки леки самолетчета снабдени с миниатюрни камери в сериозни аерофотографиращи 

комплекси с възможности съизмерими с пилотируемите самолети използувани за подобни 

цели - Таблица 3. Това в комбинация с несъмнено по добрите икономически показатели при 

тяхната експлоатация ги прави все по-сериозно предизвикателство не само пред фирмите 

занимаващи се бизнес в обласста на Геодезията, картографията и кадастъра, но и пред 

органите отговарящи за нормативната база регламентираща въвеждането на нови 

технологии в геодезическото производство в лицето на Агенцията по Геодезия Картография 

и Кадастър. 

Таблица 3  

Показател Пилотируеми самолети БЛА за аерофотографиране 

Piper-34 Seneka 

II 

Cessna 310J БЛА ГЕОСКАН 

200 

БЛА Supercam 

S350 

Гориво на едно 

зареждане / л. 

370-480 500 - - 

Продължителност  

на полета 

3 – 4 часа + 45 

минути резерв 

5 часа до 2.5 часа до 4 часа 

Макс. Скорост 

 км/час 

195-360 330 130 120 

Максимална 

височина на  

полета (м.) 

6000 6000 4500 3600 

Разход на  

Гориво л./час 

70-90 100-110 - - 

Изминато 

разстояние с едно 

зареждане/км. 

 

1000-1100 

 

1600 

 

300 

 

360 

Отдалеченост от 

района за работа  

От няколко десетки, до няколко 

стотин километра 

Илитането и кацането се извършват 

в района за аерофотографиране 

Средна цена на 1 

час полет 

500 евро 600 евро - - 
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