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С Т А Н О В И Щ Е  

 

От доц. д-р инж. Димитър Игнатов Петров 

 

за представените материали за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

професор в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално 

направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”, научна специалност 

„Земеустройство (включително кадастър и оценка на недвижими имоти)”. 

 

В конкурса за професор, обявен в Държавен вестник, бр. 38/20.05.2016 г. и в сайта на 

ШУ за нуждите на катедра „Геодезия” към факултета по технически науки, като кандидат 

участва единствено доц. д-р инж. Илинка Методиева Иванова. 

 

1. Кратки биографични данни. 

Доц. Иванова е завършила висшето си образование през 1979 г. в УАСГ, гр. София, 

специалност ГФК. След завършване на висше образование до 1992 г. работи в КНИППИ 

„Нипроруда“ гр. София, където като аспирант на Минно-геоложкия университет защитава 

дисертация на тема: „Снимки на големи поздемни празни пространства“ и получава научна 

степен „Кандидат не техническите науки“. През периода 1992-2009г. заема различни 

ръководни и методически длъжности в МРРБ-ГДКГК, МЗГАР-„Управление координация и 

контрол на поземлената реформа“,МРРБ – Главна дирекция Кадастър, геодезия и 

картография, Агенция по кадастъра, Столична община – р-н Кремиковци. От 2009 г. със 

свидетелство за научно звание № 25369/20.01.2009 г. на ВАК придобива звание Доцент по 

научна специалност 02.16.07 „Земесустройство (Кадастър и оценка на недвижими имоти)“ и 

от същата година до момента доц. Иванова работи като преподавател в катедра Геодезия 

към Техническия факултет на Шуменски университет „Еп. К.Преславски“  

 

2. Общо описание на представените материали. 

Кандидатът, доц. д-р инж. Илинка Иванова участва в конкурса с: 

• Учебник - 1 брой  написанн в съавторство с проф.д-р инж. Методо Георгиев 

Маждраков, ISBN 978-954-577-987-9 - университетско издаделство „Еп. Константин 

Преславски“ 2014г.; 

• Монографии - 2 броя: 

1. „Кадастърът в България – замисъл и изпълнение“ , ISBN 978-619-

90684-0-3 - издателство „АСМО АКАДЕМИК ПРЕС“ – София 2016г.  



2.  „Методът Монте Карло. Инженерни приложения“ написана в 

съавторство с проф. Методи Маждраков, Добриян Бенов и инж. Ивайло Иванов, ISBN 978-

619-90684-1-0 - под печат, издателство „АСМО АКАДЕМИК ПРЕС“; 

• Учебни ръководства – 1 брой. „Ръководство за упражнения по кадастър“, ISBN 

978-954-577-612-0 - университетско издателство „Еп. Константин Преславски“ 2012г.; 

• Публикации общо 35 броя от тях:  

  -  Публикации свързани с дисертационния труд - 5 броя 

  -  Публикации свързани с хабилитацията - 20 бр. 

  - Публикации след придобиване на академична длъжност „Доцент“ – 10 бр. 

• Учебен модул към проект за дистанционно обучение „Основи на кадастъра“ – ШУ 

„Еп. Константин Преславски“ 2014г. 

 От публикуваните материали личи стила на работа на доц. Илинка Иванова 

характеризиращ се преди всичко с  активно търсене на проблемите, критичен анализ и 

личен принос в предлагането на научно изследователски решения както в теоретичен план, 

така и в чисто практическо естество.  

 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 

цитирания). 

Представена е справка за 9 цитирания от други автори, което показва както 

значимостта на проблемите разглеждани в публикациите, така и уважението и признанието 

на колегията от професионалното направление към работата и разработките на доц. Иванова 

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата. 

доц. д-р инж. Илинка Иванова е активен, търсещ новаторство и интересни форми на 

обучения преподавател. Същата чете лекции и води упражнения по дисциплини формиращи 

основната професионална насоченост на студентите от специалност Геодезия. Държи на 

традициите и възпитава у студентите уважение и респект към преподавателите. 

По отношение на дейността и като начуен работник, същата се характеризира с 

точност, обективност и безпристрастност в оценките, ясно изразяване на собствното 

мнение, умение да доказва и отстоява тезите си. В същото част от публикациите на доц. 

Иванова (около 20%) са в съавторство с други автори, което показва нейното умение за 

работа в екип и способност за колективност при обсъждане на проблемите в геодезията и 

кадастъра.  

 

4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти). 

Доцент Иванова е преподавател в Шуменския университет от 2009г. до момента.  

Водените от нея лекции и упражнение са по практико-приложни дисциплини формиращи 

непосредствената професионална подготовка и квалификация на студентите от ОКС 

бакалавър специалност „Геодезия“ и ОКС магистър – „Геоматика“. Показател за качеството 

на нейната работа е професионалната реализация на завършилите през тези години 

студенти. Със задоволсто и гордост споделям  личното си впечатление от успешната 

реализация на нашите млади колеги, бивши обучаеми на доц. Иванова както в общинските 

администрации на район „Приморски“, район „Одесос“, Район „Аспарухово“, район 

„Владиславово“ на общ. Варна,  Служба по кадастъра обл. Варна, а така също и редица 

частни геодезически фирми работещи на територията на гр. Варна и гр. Шумен. Доцент 

Иванова е научен ръководител както на редица дипломанти, така и на двама докторанти. 



 

4.2. Научна и научно приложна дейност 

Доц. Иванова е участвала в 11 научноизследователски проекта по НФ за НИ и фонда 

за НИ на ШУ. Рецензент е на материали за проекти, доклади и др. Развива активна и много 

добра научно приложна дейност.  

 

4.3. Внедрителска дейност 

Доц. д-р инж. Илинка Иванова е участвала в разработването и внедряването на 

редица университетски, национални и международни проекти, част от които като проекта 

„Оптимизиране и интегриране на геопространствена информационна система на 

Министерство на регионалното развитие“ – към дирекция Национална сигурност е с важно 

държавно значение: 

 

4.4. Научни, научно приложни и приложни периноси. 

Приносите на доц. Иванова в представените трудове и публикации могат да бъдат 

систематизирани в следните четири основни направления:  

1. В областта на теоретичните основи на кадастъра. Обосновка и популяризиране 

на тезата, че кадастърът следва да се разглежда като информационна система за управление 

на геопространствена информация с всички следващи от това последствия относно нейното 

събиране, структуриране, представяне и поддържане.     

2. В областта на обогатяване и развитие на методите и технологиите в 

кадастъра и постигане на нови резултати. Кадастърът се разглежда като непрекъснато 

развиваща се и усъвършенствуваща се система както по отношение на технологията за 

неговото създаване, така и по отношение на възможностите за неговото развитие и 

обогатяване.  

3. В областта на обобщаване на опита от практиката в кадастъра. Изследване на 

практиката по прилагане на нормативните документи, популяризиране на добрите 

практики.  

4. В други области.  

- Изследване на устойчивостта на земната повърхност при извършване на подземни 

минни работи;  

- Анализ на проблемите  на геодезическото осигуряване на подземни рудници [1.4]  

- Приложение на геодезически и фотограметрични изследвания на големи подземни 

празни пространства и целици в практическите занятия по фотограметрия със студенти от 

специалност „Геодезия” в УАСГ.  

- Внедряване на разработка - Получаване на Специализирани кадастрални данни в 

обекти на подземния добив на полезни изкопаеми чрез прилагане на дистанционни методи 

на заснемане.  

 

5. Оценка на личния принос на кандидата. 

Считам, че представените трудове и посочените приноси са лично дело на кандидата. 

В тях е намерил отражение натрупания през годините богат личен опит на доц. Иванова 

като иженер, проектант, административен ръководител, преподавател и учен. 

 

 

 



6. Критични бележки. 

Независимо, че инженерните дисциплини по своята същност са точни дисциплини 

където не би трябвало да има спорове относно истината, за научното направеление в което 

се развива и работи доцент Иванова а именно – „Земеустройство включително Кадастър и 

оценка на недвижими имоти”, това като че ли не е точно така. Самият факт, че 

съществуването и функционирането на кадастъра се регламентира със закон е 

доказателстов, че истината в тази област е достатъчно политизирана. От тази гледна точка 

всеки би могъл да проявява определени претенции, особено на фона на големия обем 

теоретични и практико-приложни разработки чийто автор е  доцент Иванова. Ето защо 

считам, че каквито и критични бележки да бъдат формулирани, те винаги ще съдържат в 

себе си по-голяма или по-малка доза субективизъм и няма, и не могат да омаловажат 

достойнствата и заслугите на доц. Иванова в развитието на теорията и практиката на 

кадастъра като специалист в тази област от национално ниво.  

 

7. Лични впечатления. 

Познавам кандидата доц. Иванова като много добър учен в областта на Геодезията и 

Кадастъра. Прави много добро впечатление със своята всеотдайност и работоспособност. 

Изключително коректна е в работата си с колеги и обучаеми, което е гаранция за нейния 

авторитет в академичната общност. Тя е признат преподавател у нас. 

 

8. Заключение: 

Имайки предвид гореизложеното, предлагам доц. д-р инж. Илинка Иванова да 

бъде избрана за „професор" по професионално направление 5.7 Архитектура, 

строителство и геодезия, научна специалност „Фотограметрия и дистанционни 

методи”. 

 

11.08.2016 г.                                                          Член на научното жури:…………………… 

Гр. Шумен                                                                 доц. д-р инж. / Димитър Петров / 


