
СТАНОВИЩЕ 

от  

доц.  д-р инж. Мила Атанасова-Златарева 

 Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География-БАН 

 

 член на Научното жури, утвърдено със Заповед N Р-480/ 10.06.2021г.  

на Ректора  на МГУ „Св. Иван Рилски” 

 

във връзка с процедура по защита на дисертационнен труд  

 на 

инж. Ясен Прокопов, 

докторант на самостоятелна подготовка (отчислен с право на защита със заповед N Р-478 

от 10.06.2021.) катедра „Маркшайдерство и геодезия“ към  МГУ „Св. Иван Рилски” 

 с Научна област: 5. Технически науки Професионално направление: 5.7. Архитектура, 

строителство и геодезия Докторска програма: Маркшайдерство 

 

1. Кратки биографични данни: 

Докторанта инж. Ясен Прокопов е магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и 

картография от 1986 г. с диплома от „Висш институт по архитектура, строителство и 

геодезия, гр. София днешния „Университет по Архитектура, стройтелство и геодезия“.  

Инж. Ясен Прокопов заемана длъжностите асистент, ст. асистент, гл. асистент в 

катедра. „Маркшайдерство и геодезия”  на  МГУ „Св. Иван Рилски” през периода 1988 – 

2020г. Има практически опит по специалността, като е заемал длъжността „ гл. специалист 

по подземен кадастър“ в ОбНС гр. Михайловград. 

2.Общо описание на представените материали: 

 Автобиография по европейски образец 

 Заповед за зачисляване 

 Заповед за отчисляване 

 Диплома за висше образование 

 Протокол разширен катедрен съвет 

 Удостоверение за положени изпити по специалността  

 Научни публикации свързани с темата на дисертационния труд 

 Дисертационен труд „МЕТОДОЛОГИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ДЕФОРМАЦИИ ПО 

БОРДОВЕТЕ И НАСИПИЩАТА НА ОТКРИТИ РУДНИЦИ“/ примера на 

рудник “Асарел-Медет”/ 

 АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ 

3.Обща характеристика на дейността на докторанта 

3.1. Научна и научно-приложна дейност: 

Дисертационен труд  
Дисертационият труд на инж.Ясен Прокопов за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ е със заглавие „МЕТОДОЛОГИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ДЕФОРМАЦИИ ПО 

БОРДОВЕТЕ И НАСИПИЩАТА НА ОТКРИТИ РУДНИЦИ“на примера на рудник 

“Асарел-Медет” 

Той е с обем 193 страници и се състои от въведение, пет глави, заключение, претенции 

за приносите, използвани съкращения, справка с публикации и списък на използваните 



литературни източници. Използваната в текста литература обхваща 152 заглавия, от тях 66 

са на кирилица а останалите 97 са на латиница. Дисертационният труд съдържа три  

приложения, 36 таблици и 134 фигури. 

Целта на дисертационната работа е чрез анализа на непрекъснати маркшайдерски 

наблюдения за един продължителен период от време, с използване на съвременни 

геодезични и информационни технологии, да бъде предложено оптимизирано прилагане 

на автоматизиран мониторинг и следене на деформационни процеси в реално време за 

условията на открит рудник. 

Дисертационната работа е интересна, изпълнена с новости, като приложение на  

земната интерферометрия, която е внедрена за мониторинг на деформации в рудник 

“Асарел-Медет”. Направен е анализ на геодезическите методи за наблюдаване на 

деформации.  Представената работа отговаря на всички съременни изисквания и норми и е 

дисертабилна.  

Публикации  
Инж. Ясен Прокопов представя в конкурса 4 публикуции свързани с темата на 

дисертационния труд. Публикувани са в списания и сборници включени в 

„НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ 

ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ“. Представени са три самостоятелни публикации, 

и една със трима съавтори. Покрива  наукометричните критерии на НАЦИД по т. Г за 

прицъждане на ОНС “доктор“. 

3.2.Учебно-педагогическа дейност:  

Инж. Ясен Прокопов е гл. асистент в катедра. „Маркшайдерство и геодезия”  на  МГУ 

„Св. Иван Рилски” 

4. Приноси: Научните приноси на инж. Ясен Прокопов са формулирани в няколко 

основни групи:   

 Извършен е анализ и сравнение на различни методи за изследване на 

деформационни процеси, включително и разходите за тяхната реализация  и е 

обосновано приложения за рудник “Асарел” подход. 

 Направена е комплексна оценка и анализ на резултатите при използване на 

различни технологии - преки геодезически измервания и ГНСС наблюдения, и е 

доказано предимството на класическия метод с цел усъвършенстване на 

методологията за анализ на деформационни процеси.  

 Определяни са и потенциално опасните зони и енаправен  избор на местата на 

реперите на базата на информацията от радарната интерферометрия.  

 Оценена и потвърдена е надеждността на първичната информация, по 

отношение неизменността на станциите, гарантирана с използване на ГНСС и е 

осигурена възможност за контрол чрез независими измервания на едни и същи 

репери. 

 Установено е влиянието на атмосферните условия и провеждането на взривни 

работи върху качеството на първичните данни, респективно върху параметрите 

на деформационния процес и са формулирани препоръки заподобряване на 

функционирането на системата. 

 Чрез използване на геоложко райониране и стабилизиране на репери в 

обособените типове скали е извършен статистически анализ на векторите на 

преместване, с което е разкрит характера на деформационния процес в 



отделните зони, наличие/отсъствие на корелационни зависимости и е оценена 

тяхната надеждност  

Съдейки по публикациите и десертационния труд, приносите на инж. Ясен Прокопов 

са с приложен характер и са негово лично дело или в голяма степен е допринесла при 

съвмесните изледвания. 

5. Отражение на научните публикации в литературата 

Докторанта инж. Ясен Прокопов не е представил справка за „открити“ цитирания, но 

те не се изискват ЗРАСРБ при процедура за придобиване на ОНС “доктор“.  

6. Критични бележки и препоръки:  
Бих препоръчала на инж. Ясен Прокопов в бъдеще да публикува научните си 

изследвания в списания и сборници от научни конференции индексирани и реферирани в 

международните системи за индексиране и рефериране „Scopus“ и „Web of science“, 

защото неговата работа е интересна, актуална и значима. 

7. Лични впечатления 

 Не познавам лично инж. Ясен Прокопов, но от представените материали си  изградих 

впечатление, за компетентен специалист със задълбочени познания в областта на 

маркшайдерството и геодезията. 

8.  Заключение 

Инж. Ясен Прокопов покрива минималните наукометрични критерии на НАЦИД за 

прицъждане на ОНС “доктор“. 

Считам, че качествата на дисертационния труд и приносите, научно-изследователската 

и преподавателска дейност на  инж. Ясен Прокопов напълно отговарят на изискванията на 

ЗРАСРБ и на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане 

на академични длъжности в МГУ „Св. Иван Рилски”. 

Предлагам на уважаемото научно жури да предложи на Факултетния  съвет нъм МГУ 

„Св. Иван Рилски” да пресъди на инж. Ясен Прокопов ОНС “доктор“ с професионално 

направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия; специалност „Маркшайдерство“ 

 

 

 

 

29.06.2021 г.  Член на научното жури: 

София                           /доц. д-р. Мила Атанасова-Златарева/ 


