
СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р инж. Любомир Иванов Димитров  
Институт по океанология при Българска академия на науките 

Член на Научното жури за присъждане на образователна и научна степен 
“Доктор” утвърдено със заповед №0038-188/11.03.2013 г. на Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски” 
 

на дисертационния труд на Найден Любомиров Прахов  
 

на тема: “Интердисциплинарни методи при реконстроиране на палео-
ландшафта и създаване на прогнозни модели за идентифициране на 
археологически обекти под вода”  

 

Представеният ми дисертационен труд съдържа 244 нестандартни страници 

основен текст (компютърен набор), включително 32 илюстрации (15 фигури и 17 блок-

схеми и диаграми) и 3 таблици, оформени в увод, две глави, заключение и списък на 

използваната литература и допълнително, 7 страници списък на фигурите в картния 

албум и илюстрациите в текста и 2 страници абревиатури и съкращения. Към 

дисертационния труд е приложен „Картен албум”съдържащ 75 страници, богато 

илюстрован с 85 цветни фигури и карти. Списъкът на използваната литература е в 

обем 27 стр. включваща 278 библиографски единици, от които 236 на кирилица и 142 – 

на латиница. Дисертацията, по обзорно-теоретично и научно съдържание и обем, 

отговаря, и дори надхвърля изискванията за образователната и научна степен “доктор”. 

Основна цел на дисертацията е установяването на възможностите на прогнозното 

археологическо моделиране при проучването и опазването на неоткрити 

археологически обекти под вода, а именно – селища от къснохалколитната и 

раннобронзовата епоха. На базата на разработена от автора методология за прогнозно 

моделиране, адекватна на условията в България, чрез представянето и използването на 

широк спектър от интердисциплинарни методи за изучаване на древната и 

съвременната околна среда и ландшафт е създаден прогнозен модел за района между 

устието на р. Ропотамо и залива на гр. Царево, включващ както акваторията, така и 

прилежащата територия.  

Дисертационният труд е структуриран в следните основни раздели (глави): Увод 

(6 стр.); Глава Първа: Прогнозното моделиране в археологията (41 стр.); Глава Втора: 

Прогнозен модел за идентифициране на крайбрежни селища ... (176 стр.); Заключение 

(12 стр.). 
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Още тук следва да се отбележи непропроциалността в обема на глава първа, в 

която е направен литературния обзор на елементите, методите и методиките за 

прогнозното моделиране в археологията, спрямо глава втора, съдържаща специалните 

раздели и същността на изследването. По мое мнение, втората глава трябваше да бъде 

разделена на две, като първата част обхване изходните данни с общата геолого-

геоморфоложка и ладшафтна характеристики на района, методологията и направените 

анализи и построения (раздели 3.1 и 3.2), а същинското прогнозно моделиране с 

постигнатите резултати (раздел 3.3) да бъде изведено като самостоятелна глава. Това, 

съвсем не омаловажава значимостта на дисертационния труд, а по-скоро щеше да се 

постигне по-добра структурираност на дисертацията и акцентиране върху 

постигнатите резултати. Като цяло дисертацията е с повече от задоволителен обем, 

добро техническото оформяне и съдържанието и съответства на заглавието на темата и 

поставените основни задачи. 

В глава първа е направен обзор на елементите, методите и методиките за 

прогнозното моделиране в археологията с добро познаване на различните гео-

пространствени фактори участващи при прогнозното моделиране и инструментите за 

тяхната обработка и анализ. В допълнение е даден литературен обзор на световна 

практика в използването на прогнозно моделиране и законодателна основа за 

развитието на това направление в България. 

В глава втора са изложени същинското изследване и постигнатите резултати. 

Главата е разделена на три основни части, като първата разглежда накратко 

географските особености и геоморфологията на района, от значение при анализа на 

топографския контекст на обектите и промяната на ландшафта. Втората представя 

обзор на известните праисторически селища по Западното черноморско крайбрежие, 

като, въз основа на анализ на гео-пространствените им характеристики, са 

идентифицирани факторите, вземащи участие при прогнозното моделиране. Третата 

част е посветена на същинското прогнозно моделиране, като са построени 5 прогнозни 

модели с различна вероятност за наличие на потънали селища на определени места в 

изследвания район. 

Обемът и техническото оформяне на дисертацията са повече от задоволителни, 

съдържанието съответства на заглавието на темата и поставените основни задачи. 

Разработката е богато графично и таблично илюстрирана. Написана е в добър 

професионален стил, с внедряване на нова съвременна терминология, касаеща 

разглеждания научно-приложен проблем. 

Дисертационният труд на Найден Прахов представлява актуално и подробно 

проведено изследване върху създаването на прогнозни модели за идентифициране на 
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археологически обекти под вода, чрез задълбочен гео-пространствен анализ на обекта 

на изследване в ГИС - среда с използване на интердисциплинарни данни. 

Този труд е първият опит за комплексно изследване и анализиране на множество 

данни от различно естество и създаване на първи прогнозни модели в България за 

идентифициране на археологически обекти под вода, което заедно с голямата важност 

на проблема определя неговата научна и приложна актуалност и значение. 

Работата има както теоретична и методологическа значимост, така и практико-

приложна, като създадените модели могат и следва да бъде използван при теренни 

археологически проучвания. 

Гореизложеното ми дава основание категорично да твърдя, че дисертантът 

познава много добре състоянието на проблема, владее известните методи и техники за 

гео-пространствен анализ, като творчески е осмислил и оценил съществуващите 

данни. От общото изложение на материала, направените частни изводи към всеки 

раздел и обобщени изводи в края на дисертационния труд заключавам, че основните 

задачи, поставени от докторанта са решени и целта на дисертацията е постигната. 

Дисертационната работа е напълно самостоятелна разработка на кандидата, 

показваща уменията му да усвоява и творчески да анализира голям обем от 

информация и извежда коректни, научно обосновани изводи. Рецензента признава 

всички приноси на автора, изложени в заключителната част на дисертацията. 

По темата на дисертацията са публикувани 5 научни статии, не посочени в 

основното тяло на дисертационния труд, което според мен е пропуск. Библиографската 

справка е дадена в края на автореферата. По съдържание, статиите отразяват основни 

моменти и резултати от дисертационния труд. 

Авторефератът с обем от 55 страници, копие от който е приложен към 

материалите по дисертационния труд, е подготвен съгласно изискванията и отразява 

структурата, основните положения и научни приноси на дисертанта. 

Въз основа на изложеното по-горе относно актуалността, съдържанието и 

значимостта на научните и научно-приложни приноси на дисертационния труд и 

личните качества на дисертанта, позволявам си да препоръчам на Уважаемото Научно 

жури да присъди образователната и научна степен “Доктор” на Найден Любомиров 

Прахов.  
 

Варна 
21.05-2013 г.  

С уважение:

 
/доц., д-р инж. Любомир  Димитров/ 

 3




