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Темата на дисертацията е нова за българската археология. Тя би могла да бъде 

определена и като актуална с оглед на критичното изоставане по отношение на 

използването на ГИС и дистанционни методи за проучване на археологически 

обекти, комплекси и региони в България. Подобно изследване е немислимо без 

осигуряването на значим финансов, научен и организационен ресурс. Такъв бе 

проектът „Създаване на прогнозни модели за идентифициране на археологически 

обекти по Българското черноморско крайбрежие в ГИС среда”, финансиран от 

ФНИ и осъществен от Центъра за подводна археология (ЦПА), Созопол, в 

партньорство с катедра „Картография и ГИС” и катедра „Археология” на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

Спецификата на изследването, поставените цели и задачи (с. 1-4)  

предопределят и избраната структура на дисертационния труд. Географският 

обхват е предопределен от зададените в проекта параметри.  

Първа глава е посветена на представянето на прогнозното моделиране в 

археологията като теоретична концепция, на основните му характеристики и 

възможностите, които то предоставя за реални изследвания. Представени са 

развитието и постиженията на прогнозното моделиране в школи и учени от 

страни, водещи в това направление на дистанционните изследвания. Подробно са 

разгледани, с конкретни примери успешно реализирани проекти в областта на 

приложението на прогнозното моделиране на археологически обекти под вода в 

САЩ, Холандия  и други европейски страни. При представянето на използваните 

подходи и методи за създаването на прогнозни археологически модели, са 

изтъкнати предимствата и недостатъците им. Изведени и систематизирани са 



определящите гео- и пространствени фактори с детерминираща стойност за 

установяване местоположението на селищните обекти от проучваната зона на 

крайбрежието. Бих изтъкнал, че за създаването на тази част от труда, в която е 

демонстрирана  много добрата информираност на докторанта, както по отношение 

на теоретичните изследвания, така и на конкретни проекти и резултати, 

определена роля има участието на Найден Прахов в специализирани форуми и 

краткосрочни школи във водещи в проблематиката страни и особено петмесечната 

стипендия за обучение в The Center for Advanced Spatial Technologies на 

Университета в Арканзас под ръководството на специалисти като проф. K. 

Kvamme.  

Тази част от изследването би била от полза за археологическата колегия в 

България за едно професионално запознаване със спецификите и възможностите на 

методите за създаване на прогнозни модели. 

Глава втора е ядрото на дисертационния труд. В първите две части на тази 

глава са представени геоморфологияна на медноридско-странджанското 

крайбрежие и информацията за крайбрежните селища от неолитната  

къснохалколитната и раннобронзовата епохи. Иведени са техни основни 

характеристики, важни за изработването на прогнозни модели. В третата и 

четвъртата част подробно е разгледана технологията на създаването на прогнозните 

модели на базана на представената вече налична информация за 

геопространствените фактори. Подробно са представени резултатите от 

изградените пет варианта на прогнозните модели. Коректно е направена оценка на 

достойнствата и недостатъците им. Сред основните предимства на моделите се 

откроява това, че те очертават малки по площ ареали с висока степен на вероятност 

за наличие на древни крайбрежни селища, потвърдено от факта, че от трите ареала, 

идентифицирани чрез прогнозните модели, два показват съвпадения с 

локализацията на известните вече селища. 

В Заключението са синтезирани резултатите от извършеното, изтъкнати са 

перспективните страни на прогнознто моделиране за обекти под вода., както 

извън България, така и конкретните възможности за бъдещи изседвани у нас. 

Правилно е посочена ползата от включването на този тип изследвания за 

попълването на база данни в АКБ на България. 

 

 



Считам, че като цяло, докторантът е успял да постигне поставените цели и 

задачи. Той е показал способност за анализ и синтез в обработването на 

разностранен материал, и, овладявайки основните изисквания за създаване на 

прогнозни модели, да извлече и приложи на следващо ниво оптимална 

информация. Като научен ръководител заявавам, че постиженията и приносите, 

както и цялостната дисертация на докторанта има характер на самостоятелно 

изследване. 

Текстът на дисертацията се отличава с добър стил – езикът е точен, стегнат, с 

прецизно владеене на специфичната терминология на двете основни области в това 

интердисциплинарно изследване.    

Авторефератът представя изчерпателно и адекватно съдържанието на 

дисертационния труд. Съдържанието е обогатено с шест илюстрации – карти на 

изследвания район. Автосправката отразява коректно основните приноси и 

постижения  в дисертацията на автора. 

Найден Любомиров Прахов е автор и съавтор на пет научни публикации и 

доклади пред научни форуми и в специализирани издания. Всички те са пряко 

свързани с темата на дисертацията. 

В заключние, като имам пред вид цялостните качества на дисертационния 

труд на Найден Любомиров Прахов, заявявам пред уважаемото жури, че 

изследването притежава високи научни достойнства и отговаря на изискванията да 

му бъде присъдена образователната и научна степен „Доктор” и ще гласувам 

убедено за това. 

         21 май 2013 г                                                               Доц. д-р Тотко Стоянов  

 

 


