
CTAHOBI!IUJ;E 

OT JJOKTOp Ha 6vroJmr11~1eerune Hayrm MapunHa BJTaLlHl\Hrpona <l>uJmnona- Mapunona, 

Tipocpeeop li! 3aBe)KJJau~ OTJJen ,Tipvrpona" npw PenwHaneH I<ICTopvrqecKH My3dl: - Bapna, 

XonopYBaH npocpeeop B KaTenpaTa no 611onorm1 npH <t>aKymeTa no MenHuwna na 

MeJJHUHHCKH ynwsepcrHeT ,flpocp. 1...1,-p fiapaci<eB CTo.smon"- Bapna 

LJneH Ha HayqHo )KypH no npouenypa 3a rrpweb)J<JJaHe na o6pa3oBaTenHaTa w Ha~Ha eTenen 

,.llOKTop" e JJ11eepTauwonei·I TPY.ll Ha TeMa: "IlaJTeoreorpal~un na npHcTaHH~HHTe 

aKnaTopuu n LlpennaTa Mopcica ucTopun u IcyJTrypa no 3anaLlHOTO t.{epnoMopue" Ha rJT. 

ac. IIpecJTan HJTuen Ileen, .llOKTopaHT n CeKUW5I ,Mopei<a reonorM5! M apxeonor1151", J1HeTWTYT 

no oKeaHonorH5! "<PpHTbocp Hai-IeeH" npH E'hnrapeKaTa aKa)JeMH5! Ha HayKwTe 

TipeneTaseHM5!T M11 3a eTaHOBHme JJHcepTaUHOHeH TPY.ll HMa 3a uen na H3enenna 

apxeonorwqeeKMTe naHJJIIIacpTH B palioHHTe Ha npeBHHTe M aHTH':!HH npHcTaHHma no 

3ana)JHWTe qepHOMOpCKM 6peroBe, KaKTO M )Ja npe)JnO)J(H peKOHCTpyKU115! Ha 6perOB11Te nHHW11 

W rrp11eTaH11WH11Te 6aeeHH11 OT HaM-)Jbn60Ka )JpeBHOeT )JO KbeHaTa aHT11qHOeT B KOHTeKeTa Ha 

pe3ynTaT11Te, non~eHM npw nOJJBO.UHWTe npo~BaH115!. TeMaTa e aKryaJTHa npens11n 

yCTaHOB5!BaHeTO Ha HeH3BeeTH11 ,UO MOMeHTa npaWCTOp11qeeK11 W aHT11qH11 np11eTaH11Wa no 

3ana,UHOTO qepHOMOp11e M HaTpyrrBaHeTO Ha MHcpOpMaU115! 3a T5!X np11 apxeonomqeeKM 11 

oKeaHorpacpeKw eKenen11uw11. OT .upyra CTpaHa, pa3pa6oTKaTa oTronapn na ny~LlaTa OT 

np11naraHe Ha esponelieK11Te non11THK11 3a HHTepn11eu11nn11Hapn11 naneoreorpacpeKH 

peKOHCTpyKU1111 Ha nOTbHan11 apX'eOnOr11qeeK11 o6eKTH B paHOHa Ha KOHT11HeTanHH51 IIIencp H 

1135IeH5!BaHe OTpa)J(eH11eTO Ha npHpO.UH11Te ycnOB1151 Bbpxy np11eTaHHWHaTa eHCTeMa H 

eHTYHpaHeTo Ha np11eTaH11WHHTe 6aceliH11. Tona CB11,UeTeneTBa 3a npHJlO~HMOCTTa na 

fiOJlY'ICHHTC pe3yJ1TaTH B Ha,Uper110HaneH Mama6. 

UenTa Ha .U11eepTaU110HH115! Tpyn e cpopMynHpaHa 5!eHo, noeTaBeHwTe 3a,naq11 ea 

pa3pa6oTeH11 11 npe,nCTaBeH11 B nor11qeeKa noenenosaTenHOCT, HanpaseH11Te 113BO.U11 ea 

KOHKpeTH11. ABTOpecpepaTbT 0Tpa35!Ba KOpeKTHO oeHOBHMTe pa3,nenH Ha ,UWeepTaUHOHHH5l TPY.U 

11 e 3aBbpiiieH B o6eM 11 eTpyKTypa, KOWTO oTronapnT Ha uJucKnanunTa na 110-l>AH. 

Pa3pa6oTKaTa Cb.Ubp)J(a 265 eTpan11UH, 7 KapT11 H. 138 H3o6pa)J(eHH5l. ,UoKTopaHThT UHmpa 

o6mo 361 3arnaBH5!, rroseqeTo OT KOHTO npe,nCTaBn5!BaT CbnpeMeHHa nayqna JlnTeparypa no 

H3CnensaHH5! npo6neM. ComeeTBeHa qacT oT T5!X ea nocny)J(Hn11 KaTo oeHOBa Ha mnepaTypH115! 

0630p H ea 113IIOn3BaH11 np11 cpaBHeHH5!Ta, npe,UCTaBeHH B o6eb)J(,UaHH5!Ta. 
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Цялостната теоретична подготовка на дисертанта е на добро ниво и показва 

осведомеността му за основните етапи в историята и културата на Западното 

Черноморие и факторите, които оказват влияние върху тяхното развитие в контекста на 

общата средиземноморска история. Изследването включва база данни и материали, 

събирани по време на експедиционни изследвания на ИО – БАН, теренни проучвания 

съвместно с РИМ – Варна и други музеи. Интерпретирани са и множество данни, 

получени от други автори. На базата на удачно подбрания интердисциплинарен подход, 

докторантът е съумял успешно да анализира емпирични данни, да интерпретира 

получените резултати и да дефинира ключови фактори за културно-историческото 

развитие на черноморските брегове по отношение сложните взаимоотношения „човек – 

околна среда”. Приложеният подход отговаря на използваната в момента основна 

методология при подобен род изследвания в международен план.  

Сред достойнствата на дисертационния труд е включването на природните науки и 

техните приложения за археологически цели, което допринася за по-точна интерпретация 

при проследяването на пространствено-времевите връзки между различните 

археологически обекти. Авторът използва данни от геологията, геоморфологията, 

геофизиката и палеоклиматологията и умело ги сравнява с данните, получени от 

подводните археологически проучвания. В резултат от тези сравнения хронологически са 

уточнени етапите на образуването на лиманите и динамиката на палеогеографското 

развитие на участъците от крайбрежието, където има човешко присъствие и са 

реконструирани древните брегови линии и заливите, които са били използвани като 

пристанищни басейни в Древността.  

Докторантът смело поставя и щрих към твърде дискусионен въпрос – 

измененията в нивото на Черно море през последните 12000 год., използвайки като 

основен репер за промените в очертанията на бреговите линии археологически данни от 

потъналите праисторически селища и сравнение с промените в нивото на Средиземно 

море. Маркирани са 7 регресивни и трансгресивни фази, като е дискутирано и отхвърлено 

съществуването на Курсунската регресия, описвана от редица други автори. 

Ценност представлява и предложената детайлна периодизация на културно-

историческото развитие на Западното Черноморие от най-дълбока древност до късната 

античност. Важен акцент с научно-приложна насоченост е направената класификация 

на пристанищата по Западното Черноморие, която би намерила успешно мястото си при 

планирането на бъдещи подводни арехологически проучвания в акваторията на Черно 

море. 
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Приносите на дисертационният труд определям като научни и научно-приложни с 

оригинален и потвърдителен характер. Представени са 4 публикации. В 3 от тях 

докторантът е самостоятелен автор, а в 1 – първи автор. Две статии са публикувани в 

сборници от международни научни форуми, където са отразени част от получените 

резултати и изводи. Материалите от дисертацията са докладвани на 2 международни 

конференции и са част от 2 международни проекта. Приложените статии вече са 

цитирани от наши и чужди специалисти. Това дава допълнителна увереност, че 

трудовете на гл. ас. Пеев са известни на международната научна общност. 

Препоръчвам при бъдещата научно-изследователска работа на гл.ас. Преслав Пеев 

да се търси възможност за провеждането на нови геоархеологически проучвания, в 

които той да бъде водещ изследовател. Следва да се ограничи прилагането на 

селективност при обобщаването на наличните в литературата палеогеографски данни и 

надлежно да се цитират акуратно възможно най-много източници, както постулират 

етичните норми на научното съсловие.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Видно е, че при разработването на дисертационния труд е извършен 

достатъчен по обем научно-изследователски труд, анализирана е база данни, при 

което докторантът демонстрира умения за интерпретация на получените резултати 

и формулиране на адекватни изводи. Гл. ас. Пеев се изявава като изграден 

специалист и е в състояние да провежда значими научни изследвания.  

Дисертационният труд отговаря на всички изисквания на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане 

в ИО-БАН, поради което изразявам своето ПОЛОЖИТЕЛНО становище и 

предлагам на членовете на научното жури ДА ГЛАСУВАТ ЗА ПРИСЪЖДАНЕТО 

на образователната и научна степен „доктор” на гл. ас. Преслав Илиев Пеев по 

научна специалност „Океанология“, област на висше образование 4. „Природни 

науки, математика и информатика“; професионално направление 4.4. „Науки за 

Земята“. 

 

20.08.2014 год.                             Подпис:     

                 
гр. Варна                (проф. дбн Марияна Филипова – Маринова) 




