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Представеният ми за рецензиране дисертационен труд е в обем от 179 страници, 

като са включени 69 фигури и 15 таблици. Съдържанието е структурирано в увод, шест 

глави, основни приноси, публикации по дисертацията и използвана литература. 

1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и 

научно-приложно отношение. 

Актуалността на дисертационния труд се състои в извеждането на уточнени 

критерии за сигурността на подпорните конструкции, на основата на вариационното 

смятане и стабилитетни изчисления при отчитане на климатичните промени. 

Предложена е за внедряване инженерна система и методология за генериране 

опита в риска и сигурността на водещи специалисти в областта на крепителните 

съоръжения. 

2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа интерпретация 

на литературния материал 

В направения литературен обзор докторантът показва задълбочено познаване, 

като са използвани 172 литературни източника, от които 154 на латиница и 18 на 

кирилица. 

На тази основа докторантът обосновава целта и задачите на дисертационния труд. 

3. Съответствие на избраната методика на изследване с поставената цел и 

задачи на дисертационния труд с постигнатите приноси 

Считам, че избраната от докторанта методика съответства напълно на поставените 

в дисертационния цел и формулираните задачи. 

Впечатление прави задълбочения анализ на съществуващите методи за 
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оразмеряване на подпорни съоръжения, както и изведените за практиката иновативни 

решения. 

4. Научни, научно-приложни и приложни приноси на дисертационния труд 

За научни приноси приемам: 

1. Предложена е методология за изчисление и е изведен общ коефициент на 

сигурност за гарантиране на общата устойчивост на откосите във връзка с 

климатичните промени, различни почвени условия, различен обем и конструкция 

на укрепването на откоси в различни региони на страната. 

2. На основата на вариационното смятане са уточнени и се препоръчват адекватни 

на сигурността коефициенти на сигурност за ъгъла на вътрешно триене и 

кохезия. Получените им гранични стойности са предложени за практическа 

употреба при гарантиране на сигурността. 

За научно-приложни приноси приемам: 

1. Предложени са иновативни решения с редуциран риск и висока сигурност за 

превантивно дрениране, отводняване и ерозионна устойчивост на склоновете. 

Предложена е методика при промяна на геометрията на склона, при която 

опасното състояние да не бъде пропуснато чрез пример на мащабно 

провокирано свлачище. 

2. Подробно са дискутирани особеностите при проучване и моделиране на 

свлачища, които да залегнат при преработката на Наредба 12. Внимание е 

отделено на новите моменти в изследванията и по-специално на числената 

интерпретация на проведените геоложки проучвания, които дават в практиката 

сериозен икономически ефект. 

3. Направено е проучване за степента на риска при строежи заради проблеми със 

земната основа. Набелязани са четири нива на стратегия на проучване на 

обектите във връзка със сигурността на земната основа, риска и сложността на 

новите съоръжения. 

4. Предложена е за внедряване инженерна система и методология за намаляване 

на риска с оглед техническите грешки и пропуски и свързаните с тях последици 

за разходи да бъдат сведени до минимум. 

Мнението ми е, че тези приноси правилно отразяват постигнатото от автора в 

процеса на проведените изследвания и намират своята приложимост в науката и 

практиката. 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

По темата на дисертацията са публикувани общо 3 статии, от които 2 в списание 

„Геология и минерални ресурси“ и 1 на 2nd International Conference on Geo-Spatial 
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Technologies and Earth Resources 2022 (GTER2022 - Volume1) - Hanoi University of Mining 

and Geology (HUMG), Vietnam. 

И в трите публикации докторантът е единствен автор. 

6. Мнения, препоръки, бележки 

Представеният ми за становище дисертационен труд е много добре структуриран и 

показва високото ниво на познания на докторанта при избора на проблема, методиката 

на изследване и получените резултати. 

Препоръчвам на маг. инж. Рафаил Рафаилов да продължи научно-

изследователската си работа в избраната научна тематика, която е актуална и приложима 

при проектирането и строителството на подпорни съоръжения. 

7. Заключение 

Дисертационният труд отразява коректно изследванията на автора, които имат 

безспорен научен и научно-приложен характер. 

Представеният дисертационен труд, публикациите на автора и формулираните 

приноси имат всички достойнства и считам, че съответстват напълно на изискванията на 

„Закона за развитие на академичния състав в Република България“, Правилника за 

приложението му и Правила и процедури за приемане и обучение на докторанти и 

придобиване на ОНС „Доктор“ и НС „Доктор на науките“ в Минно-геоложки университет 

„Св. Иван Рилски“, София. 

Давам положителна оценка на дисертационния труд и предлагам на уважаемото 

Научно жури да присъди на маг. инж. Рафаил Николаев Рафаилов образователна и 

научна степен „Доктор“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и 

геодезия, докторска програма „Подземно строителство“. 

 

 

13.11.2022 г. Съставил:  

(проф. д-р инж. Д. Анастасов) 


