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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. Петко Стоянов Димитров 

на научните трудове  в конкурса за заемане на академичната  длъжност 

“професор” по научната специалност Океанология (Морска  геоморфология и 

палеогеография), шифър 01.08.07, обявен в  Д.В. бр. 44/ 10.06.2011  г.) с 

кандидат доц. дгн  Веселин  Димитров  Пейчев, секция “Морска геология и 

археология”. 

 

Членът на Научното жури е избран на  19.09.2011г. с решение на Научно 

жури , определено  със заповед №126 от 31.08.2011г. на  Директора на Института  

по  океанология – БАН- Варна. 

  Становището е изготвено съгласно изискванията на Правилника за 

условията и реда за придобиване на образователни и научни степени и за заемане 

на академични длъжности в ИО-БАН. 

В  конкурса за заемане на академичната длъжност “професор” по научната 

специалност Океанология (Морска геоморфология и палеогеография), шифър 

01.08.07, обявен от Института по океанология  БАН- Варна, (Д.В. бр. 44/ 10.06.2011  

г.), е подал  документи  само един  кандидат- доц. дгн  Веселин  Димитров  Пейчев, 

секция “Морска  геология и  археология”. 

 Веселин  Димитров  Пейчев е роден на 21. 05. 1959 г. в гр. Летница., 

Ловешка област. Висшето си образование завършва с отличие през  1984 г. в  

Минно-геоложкия университет ''Св.Иван  Рилски'', специалност  ''Хидрогеология  и  

нженерна  геология'' и  започва работа в Института  по океанология- БАН, 

Варна.През  1988 г. е  избран  с  конкурс  за  научен  сътрудник  III ст..През  1993 г. 

успешно  защитава  дисертация  и получава  научната  степен  “доктор”  по  

океанология.От  2001г. е доцент по океанология.През 2006 г. придобива  научната  

степен  “доктор  на  географските  науки”  въз основа  на  защитена  диссертация  

на тема: “Морфодинамични  и  литодинамични  процеси  в  бреговата  зона  на  

Българското  черноморско  крайбрежие”. През  1992-97 г. е бил хоноруван  

асистент  във  ВВМУ”Н.Й.Вапцаров”, а от  2010 е доцент по  океанология  във 
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Висшето училище.От 2003 г. е доцент във ВСУ’’Черноризец Храбър” по 

инженерна геология и хидрогеология. Член на УС на СУБ – Варна. 

 В периода 2004-2006 е бил председател на Научния  съвет на Института по 

океанология. От 2007 г. е председател на секция ”Минно дело, геология и 

екология” към Камарата на инженерите в инвестиционнното проектиране- гр. 

Варна. 

 От 2008 г. доц. дгн В. Пейчев е заместник- директор на Института по 

океанология по научно-изследователската дейност и и.д. ръководител на секция 

''Морска геология и археология''. 

 

В настоящия конкурс доц. дгн В.Пейчев участва с 41 броя публикации, от 

които 7 броя са в съавторство и няма да бъдат обект на настоящото становище.  

Най-значимите научни постижения на кандидата са свързани с морфо- и 

литодинамиката- на бреговата зона и шелфа, колебанията на морското ниво 

абразионно – свлачищни и акумулативни процеси, водният и седиментен баланс на 

Черно море. На базата на неговите изследвания е извършено райониране на 

геологическите рискови зони по крайбрежието. Всички тези изследвания имат 

пряко отношение към баланса на плажовите ресурси и могат да бъда използвани за 

устойчиво управление на бреговата зона и морския туризъм. 

Интерес представляват и неговите проучвания върху геоисторичското 

развитие на бреговата зона и шелфа през холоцена. Те дават основание за 

разгръщане на подводни геоархелогични проучвания на шелфа. 

Дейността на кандидата през последните 3 години обхваща и по-широк 

спектър от научни изследвания: нови нетрадиционни енергийни и суровинни 

източници, физико-механични свойства на шелфови, дълбоководни и брегови 

седименти. Организира и участва в морски и брегови експедиции, разработва 

експертизи и консултира стопанските субекти по устойчивото развитие на 

бреговата зона георисковите зони. Ръководи международни проекти свързани с 

програмата „Черно море”.  
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Въз основа на прегледа на представените материали по конкурса приемам, че 

доц. дгн В.Пейчев се представя добре с разнообразните си публикации, резултат на 

активна изследователска дейност и постижения, които ми позволяват да направя 

заключение, че той и изграден учен, който може да заеме академичната длъжност 

„професор”. 

 

02. 11. 2011г. 

Варна 

проф. д-р Петко Димитров 


