
РЕЦЕНЗИЯ

Върху дисертационния труд „Интердисциплинарни методи при реконструиране на 
палеоланшафта и създаване на прогнозни модели за идентифициране на 

археологически обекти под вода“ за получаване на образователната и научна степен 
„Доктор“ с автор Найден Любомиров Прахов 

от чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Костов Милев, 0888 847 292, БАН

1. Обща информация за процедурата и документацията свързани с нея

Като докторант Найден Любомиров Прахов е зачислен (заповед № 
203/15.03.2012г.) на Ректора на СУ. За научен ръководител е утвърден доц. д-р Тотко 
Стоянов. С заповед № 366/26.04.2012г. е отчислен от докторантура с право на зашита
С заповед № R038-188/11.03.2013г. е назначено научно жури, което на първото си 
заседание на 19.01.2013г. избира председател, рецензенти и автори на становища. Няма 
данни за нарушаване на процедурата, свързана с подготовката на дисертацията и 
представянето й за защита. 

2. Кратки данни за докторанта

Найден Любомиров Прахов е роден на 01.06.1979 г. в  гр. София. През 1998 г. 
завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил 
Философ”. През 2005 e бакалавър в Софийския университет „Св. Климент Охридски”,, 
а през 2007 г. – магистър. От 2009 г. е редовен докторант към Катедра „Археология” на 
Софийския университет.. Специализира в Университета на Арканзас (един семестър), 
където изучава географски информационни системи (ГИС), дистанционни изследвания 
и геостатистика, а също така работи по темата си в Американската школа по 
класически изследвания в Атина (един месец) и в Американския изследователски 
център в Истанбул (един месец), като стипендиант на Американския изследователски 
център в София.  Участва в практически курсове за обучение по подводна археология в 
Израел и в Англия, а също така курсове по реконструиране на крайбрежни ландшафти в 
Университета на гр. Тарту, Естония и по пространствени изследвания в археологията в 
гр. Охрид, Македония. Участва активно в теренни проучвания по Черноморието,  като 
два пъти е заместник ръководител на теренни работи, съпроводени с геофизически 
проучвания, в изследвания в район – Медноридско-Странджанското крайбрежие. 
Участва в редица научни форуми в България и в чужбина (Румъния, Македония, 
Хърватия, Белгия, Естония, САЩ), където представя  резултатите, свързани с неговата 
дисертация и проекта, по който работи.

3. Общо, структура, съдържанието и оформяне на дисертационния труд и 
оценката им

Дисертационният труд е свързана с научноизследователски проект на Центъра за 
подводна археология (ЦПА) , гр. Созопол, катедра „Картография и ГИС” и катедра 
„Археология” на СУ. Състои се от  текст - 262 стр. и картен албум с общо 90 карти, 
картосхеми и спътникови  изображения. Текстът съдържа: благодарности и 
съдържание, включващо   увод, две глави, заключение и списък на използваната 
литература, заедно с възприетите абревиатури и списък на фигурите и илюстрациите. 
Използваната литература  включва 268 заглавия - 142 на кирилица. Възприета е 
десетичната номерация на заглавията но допълнително има въведени и дублиране с 
понятията глави, означени с римски цифри.



2

В този си вид на структуриране и съдържание дисертационния труд по същество 
съответства на традиционната структура на дисертациите – състояние на изследванията 
по проблема. предлагани решения и приложението им. 

Заглавията на двете части и поделянето им, съответстват и са извлечени от 
съдържанието на третираните проблеми и по същество ги отразяват. 

Съдържанието, представено обобщено тук,  включва:
В уводната част правилно са изложени: темата, целите и задачите на  

дисертацията, обекта на прогнозиране, обхвата и методологията на изследване. 
В първата част е изложена същността и е оценено състоянието и развитието на 

прогнозното моделиране, включително и на това под вода в свата и България, в това 
число – факторите, ГИС и приложението им в археологията, създаване на прогнозни 
модели в тях, ЧМТ, числени карти, методите и системите за създаването им, оценка на 
ландшафта и развитието му, модели за прогнозиране - видове, проверка и приложение, 

Във втората част са изложени, оценени и обобщени условията и извършеното по 
прогнозното моделиране в Медноридското- Странжанско крайбрежие: Геоморфология 
– характеристика, еволюция, релефообразуване, геотектонска характеристика, 
съвременни движения на земната кора, абразия, алувиални процеси, геоморфоложки 
форми (речни долини и тераси), лизани, лагуни, пясъчно плажови ивици, дюни, шелф; 
Праисторически селища по БЧК: откриване и проучване, конкретни данни за селища в 
дадени райони, обобщение на проучването, други изследвания: Фактори за оценка; 
Цялостно обобщение; Прогнозно моделиране за наличие на селища: Фактори, База 
данни, модели в ГИС среда, Варианти на прогнозни модели, сравнението им и изводи.

В заключението са обобщени резултатите от извършеното и основателно са 
изтъкнати постигнатите резултати и предимствата и значението на прогнозното 
моделиране под вода.

В тази си вид изложеното обобщено съдържание изчерпва решението на 
поставените за разглеждане проблеми. 

Оформянето на ръбатата и особено на илюстративната част е направено много 
ясно и прегледно и на много-високо ниво.

Ако се направи оценка на показателите на дисертацията може определено да се 
каже, че в този си вид тя по структура, компановка, съдържание, изложение и оформяне 
съответства принципно на традиционния вид на дисертационните трудове.

Оценката на дисертацията, която тук се дава е в обобщен - генерализиран вид. 
Конкретни бележки и оценки се дават в процеса на изложението, а накрая е  дадена 
обща оценка и заключение.

  Дисертацията е посветена  на актуален и от особено значение не само за  нашата 
страна проблем. С нея се цели  развитие, обобщение и главно приложение на 
прогнозното моделиране, и въвеждането му като метод за археологически проучвания и 
опазване на културно-историческото наследство в България и преди всичко на 
намиращото се под вода. За това са приложени интердисциплинарен подход и решения 
с използване на съвременни възможности на науката и практиката: въздушно  лазерно 
сканиране, числени модели на терена (ЧМТ) особено на подводния релеф, ГИС 
приложение, компютърно моделиране и др., предоставящи изключителни възможности 
за изследване и довеждащи до важни изводи и заключения и тяхното  приложение.

Правилно е оценен и използван фактът, че в основата на прогнозното 
моделиране до голяма степен стои идентифицирането преди всичко на топографските 
фактори, които са предопределили възникването и съществуването на даден тип 
археологически паметници на точно определено място или на онези особености на 
ландшафта, при които те се  откриват. Ако се разбере топографската обусловеност на 
даден тип археологически обекти, и се вникне в логиката на възникването и 
функционирането им, ще може да се прогнозира местоположението на все още 



3

неоткрити подобни паметници, издирвайки сходни ландшафтни характеристики в 
даден регион. Всъщност това е идеята, както отбелязва и докторантът,  въз основа на 
която са създавани прогнозните модели в археологията. Безспорно топографските 
условия, тяхното вярно и точно представяне и по-нататъшният им анализ, оценка и 
интерпретиране – дешифриране са много важна предпоставка за успешното 
установяване и изучаване на археологическите обекти. Не случайно резултатът от 
прогнозните модели са дигитални карти на изследваната територия. Ще си позволя да 
отбележа още, че тази оценка тук е на базата на съвременните възможности, които се 
предлагат за целта от позицията на съвременната  геодезия, на фотограметрията, GNSS, 
лазерното и радарното сканиране, ЧМТ, топографията и картографията. 

Създадените и приложени прогнозни модели са пример за много успешно 
приложение на тази нова технология в подводната археология, особено за нашата 
страна.  

4. Актуалност и значение на дисертационния труд

Създаването и използването на числените модели на терена (ЧМТ), и 
особено предимно чрез въздушно сканиране  задно с Географските информационни 
системи (ГИС) и технологиите свързани с тях за целите на прогнозирането в 
археологията и особено за подводната такава са обект на теоретични изследвания и 
научноизследователски дейности и разработки от последните години на миналия - 20 
век. Независимо от това те продължават да се развиват и са изключително актуални и
сега, поради възможностите, които те предлагат и постиганите резултати с тях. 
Особено това важи за нашата страна, където практически липсват такива и сега се 
поставя началото на приложението им, и дисертационният труд е посветен точно на 
тях.

5. Оценка на състоянието на проблема и литературната осведоменост

В дисертацията е направен сполучлив анализ и оценка на състоянието на 
проблема и направеното до сега в тази област. Дадени са достиженията както и 
резултатите от извършените изследвания и приложение на прогнозното моделиране,
свързани с различни проекти в страни от Европа и в Америка. В литературата са 
включени източници на брой 268. В голямата си част те се отнасят плътно към 
разглежданите проблеми. 

Може определено да се каже, че личи много-добрата литературна осведоменост 
на докторанта, успешното му навлизане в проблемите, тяхното третиране, развитие и 
приложение.

6. Метод на изследване и постигнати резултати

 Докторантът основателно е отчел специфичността и характера на решаваните от 
него проблеми. Спазил е традиционния подход. Той систематизира, обобщава и 
прецизира съвременните знания, постижения  и възможности, алгоритми, програми и 
системи, привежда ги в съответствие с поставените проблеми, прави модели и чрез 
експериментални изследвания търси успешно им приложение. Естествено и очакваните 
резултати са налице.

7. Научни и научно-приложни приноси 

Считам, че претенциите за приноси на докторанта, отразени на стр. стр. 52-53  от 
автореферата по същество са основателни. Формулировката им е ясна но не при всички 
е достатъчно прецизна. Това се отнася до необходимостта тук да се  представят само 
конкретно постигнатите резултати без да се акцентира  напр. на начина по който те са 
постигнати, че е направен анализ и др.
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По преценка на рецензента приносите накратко са свързани основно с:

7.1. Направеното оценка, систематизиране и обобщение на съвременните проблеми    
свързани с  прогнозното моделиране за  подводното археологическо 
наследство. 

7.2.. Успешно са използвани резултатите от приложението на съвременните 
Геопространствени технологии: GNSS, лазерно сканиране - LIDAR, ЧМТ, GIS 
и др. в археологията и по-точно в подводната археология както и 
постиженията в други области на геонауките, като е създадена съответна  
ГИС база данни. 

7.3. Предложени са и са приложени методи за установяване на подводния релеф и 
варианти на прогнозни модели за идентифициране на археологически обекти 
под вода, основаващи се на оценка главно на топографските фактори.

7.4. Успешно са осъществени конкретни изследвания в района от нашето 
Черноморско крайбрежие, какъвто е Медноридско-Странджанското 
крайбрежие с възможност за установяване на нови археологически обекти и 
такива за идентифициране на местоположението на селища и в района на 
Варненските езера.

7.5. Дисертацията като цяло е оригинален завършен труд по проблемите на   
подводната археология.

Обобщено приносите могат да се отнесат към обогатяване на съществуващите 
знания и приложение на научни постижения в практиката.

8. Автореферат

Авторефератът по същество отразява дисертационния труд. В него обаче изобщо 
няма номерация на заглавията, които би следвало да съответстват на тези в 
дисертацията. В началото на авторефератът е дадено съдържание, което е от значение 
за по-точно отразяване на дисертацията и поради това, че практически тойсе отпечатва 
и основно се използва и то отделно от дисертацията.  Още бележки по отношение на 
автореферата са дадени в 11.

9. Публикации, свързани с дисертацията

Посочени са 5 публикации на автора, свързани с дисертацията. Всичките са в 
съавторство, издадени са съответно през 2011 г. -2, 2012 г. - 1 и 2013 г. – 2 .

10. Цитирания

Не са известни цитирания на дисертацията и на трудовете, свързани с нея. 

11. Критични бележки извън направените до сега

Наред с вече направените констатации, изтъкнатите положителни страни и 
направените бележки биха могли да се направят и други критични бележки, особено за 
такъв обхватен труд, какъвто е рецензираният. 

В дисертацията не са формулирани и включени постигнатите  научни и 
приложни приноси, което определено е пропуск. Приносите са  основен и най-важен 
показател при оценка на докторските дисертации, имайки предвид изискванията, 
отразени в чл. 27 на Закона за развитие на академичната общност на Република 
България, както и в правилника към него. От рецензентът беше обърнато внимание на 
този факт при представяне на дисертацията в първичното звено, но очевидно то не е 
взето предвид при окончателното оформяне на дисертационния труд. Аргументът, че те 
са включени в автореферата не е основателен. Условие е автореферата да отразява 
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точно дисертацията по структура, съдържание и резултати. В случая това също не е 
спазено и по други показатели.

Ще отбележа още, че терминологията, която се използва в дисертацията е доста 
обхватна и общо правилна. Изказвам обаче пълно несъгласие с използването на 
понятието Цифров теренен модел  вместо Числен модел на терена. Това обаче не 
трябва да се смята като упрек, отнасящ се изцяло към докторанта, независимо от това, 
че проблемът беше дискутиран от рецензента - пак при обсъждане на дисертацията в 
първичното звено, тъй като понятието цифров не е въведен от него. Сред 
специалистите, създаващи дигитални карти и модели на терена е ясно, че става въпрос 
за използване на числа тъй като координатите и котите, елемент на представяне на 
релефа са числа и следователно моделът е числен.

Неточни са някои специализирани термини като фотограметрия на 
ортофотографии и сателитни изображения – вместо ортофотоснимки и спътникови 
ортофотоизображения, претеглени стойности - вместо величини със съответна тежест и 
др. Не е посочен източника за скоростта на движение на земна кора в изследвания 
район.

Начина на номерирането на фигурите е можело да се обобщи и опрости.

Направените бележки макар и съществени не намаляват  достойнството на 
постигнатото в дисертационния труд.

12. Използване на резултатите 

Резултатите от дисертацията, със създадените прогнозни модели се отнасят и за 
конкретни участъци от нашето Черноморско крайбрежие и практически илюстрират 
възможностите за приложението им. Считам, че има основание и препоръчам 
резултатите от дисертацията, освен  дадените приложения, да се използват  и по-
нататък.

    13. Други оценки

  Бих желал да изтъкна и факта, че дисертацията е много тясно свързана и е 
резултат на много-успешното изпълнение на проекта „Създаване на прогнозни модели 
за идентифициране на археологически обекти по Българското Черноморско 
крайбрежие”, двигател на който е Директорът на Центъра за подводна археология, гр. 
Созопол и което е илюстрация и добър пример за успешно съчетаване на научни 
изследвания и на интегрирането на младите специалисти при изпълнение на сериозни 
научни проекти

14. Лични впечатления и констатации

Предварителни лични впечатления от докторанта нямам. Непосредствени 
впечатления имам в контактите ми с него по повод дисертацията му. Впечатленията са 
ми много положителни и още, че насреща има една компетентна, с много добри 
професионални познания, ерудирана  и много скромна личност. 

Добро впечатление правят: обхвата и важността на третираните проблеми, и 
ясно поставените цели, който следва да се решат с дисертацията; Стриктното, 
прегледно и компетентно извършване на работите; Очевидно докторанта се чувства 
уютно в изследваните проблеми, навлязъл е и сигурен при тяхното третиране, в 
използваната специализирана терминология и определено вижда интересни 
перспективи за по-нататъшна работа в тази област. Това безспорно е предпоставка за 
бъдещата  му успешна робота и изследвания.
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15. Заключение

Със своята дисертация докторантът показва, че той има компетентността, 
способността и нагласата да се занимава успешно с научни, научно приложни и 
експериментални изследвания, имащи сравнително широк обхват и важно значение. 
Дисертацията му е успешен пример не само у нас на изследвания и развитие в областта 
на специализираната археоложка проблематика. Прави впечатление неговия поглед, 
познания и ясния стил на изложение и постигнатите резултати.

Въз основа на изложеното, считам, че има пълни основания и препоръчвам да 
бъде присъдена образователната и научната степен „Доктор“ на Найден Любомиров 
Прахов.  

15.05.2013 г.    Рецензент :                   
      (чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев) 


