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OT: npo<!J. .u.ucT.n. KaJinn llopoiKanos - KaTe.upa Hcmopufl Ha flpaBHO

HCTopi-P·IecKJUI c}laKymeT npH IQ3Y ,Heoc}mT PHJICim" - EnaroeBrpa.u; UeHnp no 

TpaKOJIOni51 ,flpoc}l. AneKcaH.Ubp <!>on" I<bM ltiHCTHTyTa 3a 6anKaHHCTHKa c ueHnp no 

TpaKonorH51 npH EAH - Coc}l1151 (11EUT), 

YJieH Ha HayYHO )l{YPH 3a 3arn;HTa Ha .UHCepTaUHOHHH51 TPYLl 11 npH.uo6HBaHe Ha 

o6pa3oBaTeJIHaTa 11: HayYHa CTeneH iJoKmop Ha flpecnaB 11nHeB fleeB, Ha TeMa: 

flaJteozeozpapUfl 1/Q npucmal/UUfl/Ume QK6amopUU 6 Ope61/Gma :uopCKQ UCmOpUfl U 

apxeo;wzufl no 3anaiJTiomo T..Jep11o.uopue, o6nacT Ha BHcrne o6pa3oBaHHe 4. flpHpO.UHH 

HayKH 11: HHc}lopMaTHKa; npocpecHoHanHo HanpaBneHHe 4.4. HayKH 3a 3eM51Ta, CbrJiacHo 

3anoBe.U NQ 99/23.06.2014 r. Ha )J,HpeKTopa Ha Ha 11HCTHTyTa no oKeaHOJIOni51 

,<l>pHTbocp HaHceH" npH EAH- BapHa (110) npoc}l . .u-p lfH)I<. ATaHac flana30B. 

KaTo HayYeH KOHcynTaHT Ha .UOKTopaHTa flpecnaB 11nHeB fleeB OT ceKUH51 

MopcKa zeoJlO?Ufl u apxeo.rwzufl B 110, B .UOKTopcKa nporpaMa 0KealiOi lO?Ufl, no o6nacT 

Ha BHCille o6pa30BaHHe 4. flpHpOLl!-!li HayKH, MaTeMaTHKa If HHc}lOpMaTHKa, 

npoc}lecHOHaJIHO HanpaBJieHHe 4.4. HayKH 3a 3eM}!Ta - KaTo ce cbo6pa3}!BaM c 

llpa6wzama Ja yc;w6uflma u peoa Ja npuooo6uealle 1w o6paJo6ameJlllU u IIGY'1TIU 

cmeneHu u Ja JaeMmte lW aKaOeMU'111U OllbJICTIOCmu B 110 (ITYPITOHC3A.D,), 

flpHJIO)l(eHHe 3, Kb.[leTO B T. 16 ce Ka3Ba, Ye aKO HayYHH}lT p-JI (HayYHJi}lT KOHCyJITaHT) e 

qneH Ha H>K HeroBoTo cTaHOBHme e c xapaKTep Ha MHeHHe, HacoYeHo rnaBHO KbM 

npo}!BeHHTe OT .UOKTopaHTa KaYeCTBa B xo.ua Ha .UOKTopaHTypaTa; B CTaHOBHIUeTo Ha 

HayYHJi}l p-JI (HayYHli}l I<OHCYJITaHT) He ce npaBH OUeHKa Ha xapaKTepa Ha HayYHHTe 

npHHOCH- npe.unaraM cne.uHoTo CTaHOBmue, B .UBe YaCTH: 

1. C flpecJiaB fleeB pa60T}l OT 2006 r., KOraTO, B CJie.[lCTBlie KOHYHHaTa Ha 

yBa)l{aBaHH51 npoc}lecop MHxaHJI Jla3apoB, ce HaJIO)l(Ji .ua ro 3aMeCT51 KaTo HayYeH 

KOHcynTaHT. OT ToraBa .uo .UHec aBTOpbT Ha npe.uCTaBeHaTa .UHcepTaUH51 H3BbpB}l LlbJibr 

li Tpy.UeH IlbT B CBOeTO HayYHO H3paCTBaHe. flpe.u OYHTe MH TOH 3aiiOYHa C MHOrO 

eHTYCHa3bM 11: )l(eJiaHHe 3a pa6oTa. HaYaJIOTO, o6aYe, 6erne cbnpoBo.UeHo OT 

KOMnHJiaTHBHH li He.[lOCTaThYHO 3p51JIO aHaJIH3Hparn;H H3BOpHTe TeKCTOBe, nOYHBarn;o 



основно на различни историографски мнения.  С продължаваща творческа работа 

Преслав Пеев успя да преодолее този недостатък, обичаен за ранни писания на 

колеги, завършили неотдавна своето историческо образование. Той достигна 

професионализма, добре видим в дисертацията му, чрез сериозна работа върху 

всички видове извори и тяхното критично интерпретиране. Вещината в ползването 

на многобройната специализирана литература допълва характеристиката в 

авторския портрет на дисертанта. Не мога да не отбележа, че освен отличното 

познаване на изворите и историографията, свързани с историко-археологическата 

част на темата Преслав Пеев показва вещо познаване и боравене с изворите и 

историографията по палеогеография и морска геология. Впрочем, чрез 

интердисциплинарния подход и чрез това комплексно моделиране и мислене в 

науката той достига до конкретни приноси, които са особено важно и съществено 

негово научно достижение. 

 2. Обемът на дисертацията обхваща общо 265 страници. От тях: 228 са текст 

придружен от 138 образа (4-231), 26 – списък на литературата (232-258) и 7 

Приложение 1 (259-265). Той се състои от: Въведение (4-6 с.); Глава І с 2 

параграфа: І.1. (7-34 с.); Глава ІІ (35-52 с.); Глава ІІІ с 4 параграфа (53-87 с.); Глава 

ІV (88-109 с.); Глава V с 4 параграфа (110-188 с.); Глава VІ с 2 параграфа (189-228 

с.); Изводи (229-231 с.). 

 Въведението и първите две глави ( гл. І Състояние на проучванията на 

Западното Черноморско крайбрежие; гл. ІІ. Основни етапи в историята и 

културата на Западното Черноморие в Древността – общи черти и особености в 

контекста на Средиземноморието) представляват първата, въвеждаща в 

проблематиката, част на дисертацията. В тях се използва комплексният и синтезен 

подход на автора, включващ резултатите от историко-археологическите и геолого-

географските науки, отнесни към Западното Чреноморие в Древността. Тази 

историко-културна и геолого-географска зона се разглежда в контекста на 

Средиземноморието. Тук се представя задачата на автора в този труд. 

 В глава ІІІ (Палеогеографска характеристика на Западното Черноморие) 

се аргументира, че съвременните подводни дънни банки по Западното Черноморие 



представляват добре открояващи се релефи от древна суша, които са свързани с 

корабоплаването и приставането в миналото. 

 Глава ІV (Колебания на нивото на Черно море от Късния палеолит до 

днес) е важна с хипотезата на Преслав Пеев за промените в морското равнище на 

Западното Черноморие от Късния палеолит до нашето съвремие.  

 Глава V (Пристанищната система по Западното Черноморие) 

интерпретира информацията за съществували данни и възможности за 

функционирали пристанища през Халколита, Ранния бронз, Късния бронз и 

Античността. 

 Глава VІ (Реконструкции на древни брегови линии и пристанищни басейни) 

представя възстановки на древни брегови линии от ІХ хил.пр.Хр. насетне и 

вероятни пристанищни басейни през Античността. 

 Изводите очертават достигнатите от автора научни постижения в 

проблематиката върху Древната морска история и археология на Западното 

Черноморие. 

 Азбучният списък на цитираната Литература (на кирилица и латиница) в 

дисертацията, разположен върху 26 страници, е достатъчно изчерпателен. 

 Ще подчертая, че в целия текст добро впечатление прави ясният и чист език 

на автора. 

 

 В заключение, категорично давам положителна оценка, както на 

професионализма и доказаните научни качества на Преслав Илиев Пеев, така 

и на защитавания от него текст на дисертацията му: Палеогеография на 

пристанищните акватории в древната морска история и археология по 

Западното Черноморие, за получаване на образователната и научна степен доктор, 

в област на висше образование 4. Природни науки и информатика; професионално 

направление 4.4. Науки за земята. 
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