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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова,  

Хоноруван професор в Катедрата по биология при Факултета по фармация на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна 

 

Член на Научно жури, определено със Заповед № 145/03.08.2015 год. на Директора на 

Института по океанология “Фритьоф Нансен” – Варна при Българската академия на 

науките за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика”; 

Професионално направление: 4.4 „Науки за земята”; Научна специалност: „Океанология”; 

Научно направление: „Палеогеография и геоархеология”, обявен в Държавен вестник, бр. 

40 от 2 юни 2015 г. за нуждите на Секция „Морска геология и археология“ при ИО-БАН.  

 

1. Общо описание на представените материали  

Единствен кандидат по конкурса е гл. ас. д-р Преслав Илиев Пеев от Секция 

„Морска геология и археология“ при ИО-БАН. Кандидатът има 15-годишен стаж в 

научната област „Палеогеография и геоархеология“, придобит по време на заемането на 

академичните длъжности асистент и главен асистент в ИО-БАН, където през 2014 г. 

защитава дисертационен труд за образователната и научна степен „доктор“ по научна 

специалност „Океанология“.  

Гл. ас. д-р Пеев представя по конкурса списък с общо 37 (тридесет и седем) заглавия. 

От тях, 26 (двадесет и шест) са научни статии, 3 (три) са монографични трудове или 

части от монографии, 1 (едно) е научен отчет по проект и 7 (седем) са научно-приложни 

разработки за археологически открития и разкопки. От представените 37 научни труда, 13 

(тринадесет) не са обект на становището по конкурса, но са взети предвид при общата 

характеристика на научната дейност на кандидата: 4 (четири) повтарят представените 

трудове за придобиване на образователната и научна степен "доктор" (публикации № 3, 

12, 17 и 18), 7 (седем) археологически открития и разкопки не са приложени в пълен 

текст (публикации № 31 – 37), 1 (един) е научен отчет по проект (публикация № 9), а за 

1 (една) статия под печат не е представена служебна бележка за приемането й от 

съответната редакционна колегия (публикация № 30). От 24 (двадесет и четири) научни 

публикации – обект на становището, 5 (пет) са отпечатани в реферирани международни 

издания (публикации № 6, 16, 24, 26, 28), а от останалите 19 (деветнадесет) публикации, 

3 (три) са публикувани в монографични издания (публикации № 1, 2, 29), 8 (осем) – в 

научната периодика (публикации № 4, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 25) и 8 (осем) са отпечатани в 

сборници от научни форуми (публикации № 5, 7, 8, 15, 20, 21, 23, 27). Кандидатът е първи 

или единствен автор в 16 (шестнадесет) от разглежданите 24 публикации. 
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2. Обща характеристика на научната дейност на кандидата 

Интердисциплинарните научни интереси на гл. ас. д-р Преслав Пеев са в сферата на 

морската геоморфология и палеогеография, и морската история и археология. 

Хронологията на неговото творчество от началото на кариерата му досега е безспорно 

свидетелство за еволюцията в научните му интереси и професионално развитие – от 

исторически преглед на картиранията на българския бряг на Черно море до прилагане на 

европейските политики за палеогеографски реконструкции на потънали археологически 

обекти в района на континеталния шелф и изясняване отражението на природните 

условия върху пристанищната система и ситуирането на пристанищните басейни.  

На базата на удачно подбрания интердисциплинарен подход и уменията за  

интерпретацията на множество данни, получени от други автори, кандидатът е 

съумял успешно да дефинира ключови фактори за културно-историческото развитие на 

черноморските брегове по отношение сложните взаимоотношения „човек – околна 

среда”. Приложеният подход е актуален, защото отговаря на използваната в момента 

основна методология при подобен род изследвания в международен план.  

Доказателства за професионалната компетентност на кандидата, освен 

публикационната му реализация и отражението й в нашата и чуждестранна литература, са 

участията му в екипите на 27 (двадесет и седем) национални и международни научни 

проекта (в т.ч. като ръководител на 4 проекта), 32 (тридесет и два) научни форума (от 

които 14 са международни), както и множество експедиции и археологически разкопки. 

 

3. Характер на научните приноси 

Представената справка за научните приноси се приема като достатъчно достоверна. 

Установяването на неизвестни до момента праисторически и антични пристанища по 

Западното Черноморие и натрупването на информация за тях при археологически и 

океанографски експедиции свидетелства за приложимостта на получените резултати в 

надрегионален мащаб. 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. 

 

4. Разпознаваемост в научното пространство  

Част от трудовете на гл. ас. д-р Пеев са известни на българската и международната 

научна общност – намерени са общо 40 (четиридесет) цитата на 21 (двадесет и eдин) 

от всички 37 научни труда, които са представени от кандидата по конкурса. 
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5. Критични бележки и препоръки  

Бъдещите научни публикации на кандидата следва да бъдат представени единствено 

на английски език в специализирани международни реферирани списания с импакт-

фактор, за да бъде творчеството му още по-разпознаваемо от международната научна 

общност, благодарение на индексирането и включването в бази данни на съответната 

периодика.  

Следва да се ограничи до минимум 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.  

 

6. Заключение 

Представените материали по конкурса съдържат разнообразна информация в 

съответствие с условията за заемане на академичната длъжност „доцент”, 

формулирани в Закона за развитието на академичния състав в Република България, 

Наредбата за прилагане на ЗРАС и вътрешно-академичните правилници, приети от 

Общото събрание на БАН и Научния съвет на ИО-БАН.  

Творчество на гл.ас. д-р Преслав Пеев предлага компендиум от актуални научни 

и научно-приложни разработки с оригинални приноси и адекватно приложени 

изследователски подходи, и го представя като утвърден специалист с ясно очертан 

профил в областта на черноморската палеогеография и геоархеология. 

Гореизложеното ми дава основание да изразя своето ПОЛОЖИТЕЛНО 

становище и препоръчам убедено на почитаемите членове на Научното жури и 

многоуважаемите членове на Научния съвет на ИО-БАН да гласуват «ЗА» избора на 

гл. ас. д-р Преслав Илиев Пеев в конкурса на ИО-БАН за заемане на академичната 

длъжност «ДОЦЕНТ» по научната специалност „Океанология” (Палеогеография и 

геоархеология), Област на висше образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика“; Професионално направление 4.4. „Науки за Земята“. 

 

 

30.09.2015 год.                             Подпис:     

             

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


