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Автобиография  

  

Собствено име(на) Фамилия(и)  ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 
Адрес(служебен) Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София 1700, Студентски град, ул. 

„Проф. Боян Каменов”, катедра „Геология и геоинформатика” 
Телефон +359 2 80 60 367 

E-mail  
  

Длъжност(и) (в момента) Доцент 
  

Дати 22.08.2011 – досега 

Заемана длъжност или позиция Доцент 
Име и адрес на работодателя МГУ „Св. Иван Рилски”, катедра „Геология и геоинформатика” 

  

Образование и обучение  
  

Дати 1995–1998 

Придобитата квалификация Доктор 

Образователна институция Геологически институт при БАН 
  

Дати 1989-1994 

Придобитата квалификация Инженер-геолог по търсене и проучване на полезни изкопаеми 

Образователна институция Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 
  

Чужд (и) език (езици) Английски, Руски 

Самооценка  Разбиране Говорене Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

английски  C2 Свободно ниво на 
владеене  C2 Свободно ниво на 

владеене C2 Свободно ниво на 
владеене C2 Свободно ниво на 

владеене  C2 Свободно ниво на 
владеене 

руски   C2 Свободно ниво на 
владеене C2 Свободно ниво на 

владеене C2 Свободно ниво на 
владеене C2 Свободно ниво на 

владеене C1 Свободно ниво на 
владеене 

 
 

Професионална информация и 
приложения 

 

Области на професионални и 
научни интереси 

(ключови думи) 
 

Патенти и изобретения 

Структурна геология, геотектоника, геоложко картиране;  
Търсене и проучване на полезни изкопаеми, оценка на запаси на полезни изкопаеми; 
Механика на скалите; Инженерна геология, Геология на околната среда; Геохимия, 
Геоекология 
През периода 2009–2016 г. съм ръководил проучванията, изготвил докладите и 
защитил пред компетентните държавни органи геоложките запаси на осем нови 
находища на полезни изкопаеми на територията на България. Запасите са заведени в 
държавния баланс на запасите.  
През периода 2004–2007 съм изпълнил геоложката работата за две минни концесии на 
територията на канадската федерация.  
 

Членство в професионални и 
браншови организации 

Българско геологическо дружество (БГД) 
Канадска група по геотектоника 
Европейски съюз по геонауки (EGU) 

Публикации  Общо 82 публикации и учебни пособия 

Проекти  Ръководител и участник в 24 научни проекта 
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Участие в научни сесии и конгреси 
(за последните 5 години) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Други професионални компетенции  
 
 
 
 

Участвам редовно в международните научни сесии на МГУ „Св. Иван Рилски” и  
международната научна конференция на Българското геологическо дружество 
„Геонауки“. Имам две участия в Международната мултидисциплинарна научна 
конференция и експо (SGEM) във Варна, България.  
 
Притежавам: 
1. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност присъдено с протокол 
06/2009 на КСР при Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), по 
част ИНЖЕНЕРНО–ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ (Регистрационен №13918); 
2.Удостоверение за пълна проектантска правоспособност присъдено с решение на УС 
на (КИИП), по част ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКА НА ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ И ДОБИВНИТЕ 
РАБОТИ.   
Изпълнявам консултантска дейност в областта на търсенето и проучването на 
полезни изкопаеми, както и специализирани структурно-геоложки оценки за нуждите 
на търсенето и проучването, инженерната геология, управлението на минно-
добивните работи и др. раздели на приложните геоложки изследвания. 

 


