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I. Актуалност на разработения проблем 

Дисертационният труд е акцентиран върху изследването, анализирането 

и оценката на ефективността на информационните системи за кадастър в 

Република България. 

През 2008 г. е завършено изграждането на интегрирана информационна 

система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) на централно ниво и в 28-те 

териториални служби на АГКК. Функционирането на ИИСКИР позволява 

централизирано поддържане в реално време на актуална информация за 

кадастралните карти и регистри. Получаването на услуги от ИИСКИР се 

реализира от всяка служба, независимо от териториалното разположение на 

имота. Работата с ИИСКИР показва, че тя периодично трябва да бъде 

анализирана и оценявана с цел повишаване на нейната ефективност. Въпреки, 

че ИИСКИР е отворена и позволява да се допълва, актуализира и коригира, на 

този етап не е разработена подходяща методика и технология, с която да се 

оценява нейната работа. 

В дисертационния труд е разработена и експериментирана методика за 

оценка на ефективността на съвременните информационни системи за 

кадастър, която го прави много актуален. 

II. Познава ли дисертантът състоянието на проблема и оценява ли 

творчески 

литературния материал 

Дисертантът има две образователно-квалификационни степени „Магистър" - 

по специалността „Компютърни системи и технологии", получена през 2009 г. 

в НВУ „Васил Левски" и по специалността „Геоматика", получена в ШУ 

„Константин Преславски" - Шумен през 2011 г. Трудовата кариера от 12 години 

включва работа като специалист и старши експерт в Службата по геодезия, 

картография и кадастър в гр. Шумен и като началник отдел „Капитално 

строителство" в ЮЗУ „Неофит Рилски" -Благоевград. 

Използваната в дисертационния труд литература обхваща 48 източници, от 

които 40 на кирилица и 8 на английски език. Литературата включва учебници, 

ръководства, научни статии и доклади по актуални проблеми, документи от 

законовата уредба, касаеща кадастъра. Тя е правилно и целесъобразно 

подбрана, кореспондира с темата на дисертацията и е добра основа за 

определяне на целта и задачите на изследването. Аналогично тя е подходяща за 

обосноваване на разработваната хипотеза за постигане на научна 
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достоверност и за развитие на собствени научни и научно-приложни приноси. 

Използваната литература е оценена творчески, направен е добър и обстоен 

анализ в интерес на изследването по темата на дисертацията, с коректни 

препратки към източниците. В резултат на това са развити добре 

обосновани изводи и са формулирани прецизно целта и задачите на 

дисертационния труд. 

Състоянието на проблема е подробно разгледано в първа глава. Направен е 

анализ на информационните системи за кадастър в България, в държавите от 

Европейския съюз, в Русия, Украйна и Иран. Всичко това е помогнало на 

дисертанта аргументирано и целесъобразно да направи важни изводи, а оттам 

и изграждане на подходяща методика за извършване на експерименталните си 

изследвания. 

III. Създадената методика за изследване може ли да даде отговор на 

поставените цел и задачи на дисертационния труд 

В изградената методика за изследване и оценка на ефективността на 

информационните системи за кадастър е използван системният подход. 

Правилно са определени критериите за оценка, целта, предмета, обхвата и 

отговорностите на методиката. 

Основно влияние върху определянето на крайните резултати при 

всички проведени експериментални изследвания оказват правилата за 

изпълнение (приложение) на методиката. 

Потвърждавам, че предложената от дисертанта комплексна методика за 

изследване и оценка на ефективността на информационните системи за 

кадастър дава отговор на поставените цел и задачи на дисертационния труд. 

IV. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

Приемам, че постигнатите резултати в дисертационния труд са дело на 

самия докторант. На базата на получените резултати от експерименталните 

изследвания на ефективността на информационните системи за кадастър чрез 

предложената от дисертанта методика, се оформят три научни и два 

научно-приложни приноси на дисертационния труд: 

НАУЧНИ ПРИНОСИ: 

1. На базата на анализ и оценка на аспектите на развитието на 

кадастъра и информационните системи за кадастър в България са 

систематизирани знания за тяхното състояние, управление и усъвършенстване 

на базата на съвременните европейски и световни стандарти и директиви. 

2. Анализирани са методологическите основи и технологичните методи, 

приложени във времето при изграждането на различните варианти и модули 

на информационните системи за кадастър у нас. 

3. Създадена е методика за оценка на ефективността на информационните 

системи за кадастър, като са формулирани основни критерии и показатели за 

оценка на базата на експертната оценка. 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 

1. Разработена е технология за практическо прилагане на методиката за 

оценка на ефективността на информационните системи за кадастър. 
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2. На базата на резултатите от емпирично социологическо изследване са 

направени констатации, спомагащи за вземане на конкретни мерки за 

подобряване ефективността на информационните системи за кадастър. 

V. Прилагане на резултатите от дисертационния труд в практиката 

Предложената методика за изследване ефективността на 

информационните системи за кадастър и технологията за прилагането й успешно 

могат да се използват за по-нататъшното подобряване на работата на тези 

системи, както и за реализирането на изследвания, свързани с прилагането на 

нови информационни системи за кадастър. 

Освен това дисертационния труд може да послужи като едно много добро 

учебно пособие за обучение на студентите, специалност „Геодезия" в ШУ 

„Епископ Константин Преславски". 

Голяма част от резултатите на дисертационния труд са обявени в 5 

публикации: на международна научна конференция - 3 доклада и в Сборника с 

научни трудове на ШУ - 2 доклада. 

VI. Препоръки 

На дисертанта се препоръчва в бъдещата му научна дейност, особено при 

публикуване на резултати от изследвания, да фокусира вниманието си върху 

усъвършенстване на стила на изложение. 

Авторефератът е съставен съгласно изискванията и разкрива същността 

и приносите на дисертационния труд. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Докторантът е получил необходимата подготовка и умения за организиране и 

провеждане на учебна и научна дейност. Дисертационният труд има нужните 

качества и приноси за присвояване на образователната и научна степен 

„ДОКТОР", в съответствие с изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и Правилника за неговото 

приложение. 

Предлагам на уважаемото научно жури да присъди образователна и 

научна степен „ДОКТОР" на Петина Андреева Петрова по докторска програма 

„Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на имоти)” в катедра „Геодезия" 

на ШУ „Епископ Константин Преславски". 
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