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1. Актуалност на разработения проблем 
 

Непрекъснато нарастващите темпове на добив на подземни богатства в 

рудниците налагат съответстващо ниво на маркшайдерското осигуряване на тази 

дейност. В съвременните условия традиционните класически методи за измервания и 

обработка, основани на използването на оптико-механични прибори трудно могат да 

осигурят необходимата оперативност на маркшайдерските работи. Изходът от тази 

ситуация е увеличаване на производителността на маркшайдерският труд чрез 

използване на високоефективни електронни прибори и технологии и съвременни 

методи на работа. Авторът на дисертационния труд е направил успешен опит 

обосновано да предложи етапни промени в нормативната база за маркшайдерска 

работа при подземните минни работи. 

 

2. Познава ли докторантът състоянието на проблема и оценява ли 

творчески използваните литературни източници 

 

Докторантът има образователно-квалификационна степен „Магистър” по 

специалност „Маркшайдерство и геодезия“. Трудовата кариера на инж. Сергей 

Михалев включва работа като маркшайдер в рудник „Челопеч”, старши маркшайдер и 

главен маркшайдер в рудниците на Дънди Прешъс Металс ЕАД в Челопеч и 

Крумовград. Освен това като докторант инж. Михалев е водил упражнения по 

дисциплината „Минна геометрия” и учебна практика по „Маркшайдерство” в рудник 

„Челопеч” със студенти задочно обучение от спец. „Маркшайдерство и геодезия“. Това 

е дало възможност докторантът да натрупа достатъчно знания и опит по 
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разработваният проблем и да формулира ясно и прецизно целта и задачите на 

дисертационния труд. 

Използваната в дисертационния труд литература обхваща 53 източници. Тя 

включва учебници, научни публикации, регламентиращи документи и материали от 

интернет адреси, касаещи тематиката. 

Литературата е правилно и целесъобразно подбрана и кореспондира с темата 

на дисертационния труд. Тя е подходяща за изпълнението на целта и задачите на 

дисертационния труд: Чрез налагане на съвременни средства и методи за 

маркшайдерско обслужване в рудник „Челопеч“ и на базата на анализ на резултатите 

от прилагането им да се предложат етапни промени в нормативната база за 

маркшайдерско осигуряване на минните работи в страната. 

В първа глава е извършен преглед на минното законодателство в България и 

нормативната база на маркшайдерското осигуряване. Анализирана е също 

нормативната база на маркшайдерското осигуряване на минните работи в Австралия, 

Великобритания, Южна Африка и Русия, които имат силно развита минна 

промишленост и дългогодишен опит в добива на подземни богатства. Направени са 

изводи, потвърждаващи формулираните цел и задачи на дисертационния труд. 

Във втора глава са анализирани съвременни маркшайдерски практики, 

реализирани в рудник „Челопеч”. Направена е класификация на методите на 

заснемане. Отделено е внимание на приложението на безпилотни летателни апарати 

за заснемане на подземни минни изработки. Приложени са резултати от сравняване 

на модели, получени при различни методи на заснемане. Направен е извод, 

аргументиращ необходимостта от актуализация на съществуващата нормативна база 

за маркшайдерските работи. 

В трета глава са представени предложения, стимулиращи използването на нови 

технически средства и технологии за маркшайдерските работи в подземните рудници. 

В края на дисертационния труд докторантът е направил своето заключение, че 

е необходима промяна на нормативната база за маркшайдерските работи и е 

формулирал научно-приложните и приложните си приноси. 
 

3. Предложените методики дават ли отговор на поставените цел и 

задачи на дисертационния труд 
 

Потвърждавам, че предложените и експериментирани от докторанта методи за 

заснемане в рудник „Челопеч” дават възможност за обосновано предложение за 

състав и обхват на етапна инструкция за маркшайдерските дейности, приложима в 

съвременната минно-добивна и минно-строителна практика. 
 

4. Приноси на дисертационния труд 
 

Приемам, че постигнатите резултати в дисертационния труд са дело на самия 

докторант. На базата на получените в дисертационния труд резултати се оформят 

следните научно-приложни и приложни приноси: 
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Научно-приложни приноси: 

1. На базата на проучвания и резултати от натурни изследвания със съвременни 

маркшайдерски средства и технологии е предложена основа за създаване на 

инструкции за маркшайдерските дейности в рудник „Челопеч”, които могат да бъдат 

приложени успешно в маркшайдерската практика и в други подземни рудници у нас. 

2. Направено е обосновано предложение за състава и обхвата на етапна 

инструкция за маркшайдерско осигуряване, приложима в съвременната минно-

добивна и минно-строителна практика, осигуряваща постигането на по-висока точност 

и производителност и по-голяма детайлност. 

Приложни приноси: 

1. Направен е преглед на развитието на маркшайдерската наука и практика в 

България. 

2. Извършен е анализ и оценка на нормативната база на маркшайдерското 

осигуряване в държави с развита минно-добивна дейност. 

3. Извършена е систематизация на развитието на техническите средства, 

маркшайдерски методи и технологии в световен и национален мащаб. 
 

5. Прилагане на резултатите от дисертационния труд в практиката 
 

Резултатите от дисертационния труд са представени от докторанта в три 

публикации в Национални научно-технически конференции с международно участие. 

От приложена справка за публикационната дейност на докторанта се вижда, че той е 

съавтор в 8 публикации, свързани с тематиката на дисертационният труд. Предвид 

предоставено разпределение на личното участие на автора - докторанта и съавторите 

в представените публикации (доказано и с декларации), смятам, че са удовлетворени 

минималните национални изискванията на които трябва да отговаря кандидата за ОНС 

„доктор” в област Технически науки, съгласно чл. 26, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ. 
 

6. Забележки и препоръки 
 

Считам, че е необходимо на базата на натрупаният опит, на изследванията и на 

получените резултати в дисертационния труд докторантът да продължи 

изследванията в тази област и да публикува резултатите от тях в международни 

научни форуми и издания, индексирани в световни бази данни, за да стане 

разпознаваем не само в научните среди в България, но и в чужбина. 
  

7. Автореферат 
 

Разработеният автореферат на дисертационния труд е в обем от 52 страници. 

Той отговаря на изискванията и много добре отразява съдържанието на 

дисертационния труд. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дисертационният труд „АНАЛИЗ НА НОРМАТИВИТЕ ЗА МАРКШАЙДЕРСКО 

ОСИГУРЯВАНЕ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ” е завършен научен труд с постигнати научно-

приложни и приложни приноси. Докторантът има нужните качества за присвояване на 

образователната и научна степен „ДОКТОР“ в съответствие с изискванията на Закона 

за развитието на академичния състав в Република България и на Правилника за 

неговото приложение. 

Предлагам на уважаемото научно жури да присъди на инж. Сергей 

Митев Михалев образователната и научна степен „ДОКТОР“ по докторската 

програма „Маркшайдерство” към професионално направление 5.7. 

Архитектура, строителство и геодезия. 

22.06.2021 г.                                Изготвил становището :.......................... 

гр. Варна                           (проф. д-р инж. Юрий Дачев) 

 

 

 

 

 

 

 


