
1 

 

СТАНОВИЩЕ 

 от проф. дн инж. Валери Емилов Митков, професор в МГУ „Св. Иван 

Рилски“ 

върху дисертационния труд на маг. инж. Димитър Димитров Кайков, 

представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по 

докторска програма „Открит и подводен добив на полезни изкопаеми“ в област 

на висше образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.8. 

„Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“. 

 

 Тема: „Управление качеството на рудата чрез моделиране местоположението 

на полезното изкопаемо след взривяване“. 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Дисертационният труд предлага съвременно и ефективно решение на 

един от проблемите при управлението на качеството на рудата – 

моделирането на местоположението на полезното изкопаемо след 

взривяване.  

Според автора този проблем, като основополагащ осмисля 

последващото използване на селективна технология за добив, както и 

спазването на определен набор от технологични условия, които най-добре се 

доближават до допусканията на модела. Моделирането на местоположенията 

на рудните зони в границите на взривения куп дава възможност за 

разглеждането на различни сценарии преди самото взривяване с цел 

вземането на своевременни решения за коригиране на паспорта на пробивно-

взривните работи. 

Актуалността на темата се потвърждава, както от предмета на 

изследване, така и от поставената от автора цел: „да се повиши качеството на 

рудата при открит добив на полезни изкопаеми чрез използване на числени 

модели, служещи за прогнозиране местоположението на полезното 

изкопаемо след взривяване“. 

Проблемът се решава посредством разработване на редица научно-

технически задачи: разработване на теоретичните основи на изследвания 

проблем; разкриване на общи закономерности на отместването при 

взривяване; установяване на зависимости между взривното отместване и 

индивидуалните особености на средата около даден ВММ датчик; 

установяване на приоритетните за проследяване при отместването рудни 

зони; създаване на числен модел за прогнозиране на местоположението на 

рудата във взривения куп; доказване на икономически ефект от прилагането 

на числените модели. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 
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Дисертационният труд съдържа увод, три глави, изводи и препоръки, 

списък на основните приноси, списък на публикациите по дисертацията и 

използвана литература. Общият обем на дисертационният труд е 176 

страници, включително:100 фигури, 44 таблици, списък на използваната 

литература от 182 литературни източници (от които 131 на латиница, 40 на 

кирилица, а останалите са интернет адреси). 

Формулираните цел и задачи на изследването са в съответствие с 

темата на дисертацията. Оценката на автора за състоянието на проблема 

към момента на публикуване на дисертационният труд е вярна. 

Методологията на дисертационното изследване е подбрана правилно 

и коректно. Насочена е както към постигане на целите и задачите на 

изследователското търсене, така и към доказването на основната научно-

техническа идея.  

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. 

Научните приноси включат:  

Обобщен е световният опит за моделиране местоположението на 

полезното изкопаемо след взривяване в съответствие с проблемите за 

управление на качеството на рудата в условията на открити рудници. 

Разкрити са нови закономерности между отделните показатели, 

определящи взривното отместване – отчитане вида на използваното 

взривно вещество, отчитане на ефекта на взривните газове, отчитане вида 

на междинния детонатор. 

Изведени са група локални показатели за всеки поставян ВММ датчик 

във взривяваното поле. 

В дисертационния труд са постигнати основни научно-приложни 

приноси. Тези приноси се заключават в: 

Приложен е комплекс от математико-статически методи за 

установяване на неразкрити до момента зависимости между взривното 

отместване и комплекса от разгледаните фактори. 

Създадени са регресионни модели за апроксимирано установяване 

дължината на хоризонталния вектор на отместване за условията на 

изследвания рудник. 

Приложен е алгоритъмът XGBoost за прогнозиране на хоризонталното 

отместване в различни зони от взривяваното поле. 

Съвместно са приложени методи за машинно обучение с 

геостатически методи за прогнозиране на векторното поле на отместването 

при взривяване. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 
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Научните резултати и приносите на дисертационния труд могат да се 

отнесат към натрупване на нови знания свързани с управление качеството 

на рудата при открити взривни работи. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Публикациите по темата на дисертационния труд са 3 (три), на 

английски език. Публикациите са в съавторство. Според мен те 

представляват съществена част от изследването и отразяват получените 

резултати в него. 

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и отразява основните 

положения и научните приноси на дисертационния труд.  

7. Критични бележки и препоръки 

В увода на дисертацията не са посочени ограниченията на изследването, 

които се забелязват след това в работата. Не е откроена работно-

техническа теза. 

Препоръчвам на автора да издаде дисертацията като монография, 

прибавяйки към всяка от главите кратък увод съдържащ теза (хипотеза) 

подчинена на основната. Посочените бележки и препоръки имат 

дискусионен характер и не намаляват стойността на получените резултати. 

8. Заключение 

Разработеният дисертационен труд от маг. инж. Димитър Димитров 

Кайков по съдържание, обем и структура отговаря на изискванията за 

присъждане на ОНС „доктор“ регламентирани в Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, Правилника за неговото 

приложиние и Правилниците на МГУ „Св.Иван Рилски“. 

Кандидатът покрива минималните наукометрични показатели за 

придобиване образователната и научна степен „доктор“. 

Оценката ми за дисертационния труд е „положителна“. 

Предлагам на членовете на уважаемото научно жури да присъди на маг. 

инж. Димитър Димитров Кайков образавателната и научна степен „доктор“. 

 

                                                                   Член на научното жури1: 

 

03.06.2022 год.                           проф. инж. ……………………./ Митков /, дн 

  София 

 
1 Заповед на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски“ № 296 от 20.04.2022 г. 

 


