СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Димитър Георгиев Пърличев
за научните трудове в конкурса за заемане на академична
длъжност “професор” по научна специалност Океанология
(морска геоморфология и палеогеография), шифър 01.08.07,
обявен в Д.В., бр.44 (10.06.2011 г.) с кандидат доц. дгн инж
Веселин Димитров Пейчев от секция “Морска геология и
археология” при Института по океанология – БАН – Варна.
Членът на научното жури е избран на 19.09.2011 г. с решение
на Научно жури, определено със заповед № 126/31.08.2011 г. 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 научна специалност Океанология (Морска геоморфология и
палеогеография), шифър 01.08.07, обявен в ИО – БАН – Варна (Д.В.
бр.44/10.06.2011 г.) е подал документи само един кандидат – доц.
дгн инж. Веселин Димитров Пейчев от секция “Морска геология и
археология” при ИО – Варна.
Веселин Димитров Пейчев е роден на 21.05.1959 г. в гр.
Летница, Ловешка област. През 1984 г. завършва с отличен успех
Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, спец.
“Хидрогеология и инженерна геология” и веднага постъпва на
работа като специалист в Института по океанология – БАН – Варна.
През 1988 г. е избран след конкурс за н.с.III ст. През 1996 г. успешно
защитава дисертация и получава научната степен “доктор” по
океанология. През 2001 г. става доцент, а през 2006 г. защитава
дисертация на тема “Морфодинамични и литодинамични процеси в
бреговата зона на Българското черноморско крайбрежие” и
придобива научната степен “доктор на географските науки”. През
1992-97 г. е бил хоноруван асистент във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, а
от 2010 г. е доцент по океанология в него. От 2003 г. е доцент по
инженерна геология и хидрогеология във ВСУ “Черноризец
Храбър”. Член е на УС на СУБ – клон Варна.
В периода 2004 – 2006 г. доц. Веселин Пейчев 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 инвестиционното проектиране – гр. Варна
От 2008 г. доц. Веселин Пейчев е зам. директор по научноизследователската дейност на Института по океанология и и.д.
ръководител на секция “Морска геология и археология” към него.

В настоящия конкурс доц. Пейчев участва с 41 броя научни
публикации, повечето от които по неизбежност в съавторство, тъй
като кандидатът ръководи или участва в голям брой колективи при
разработване на различни научно-изследователски проекти или
практико-приложни задачи.
Най-значителните постижения на доц. В. Пейчев са свързани с
изследването на абразията на Българския бряг на Черно море и
динамичните процеси в бреговата зона, а също и еволюцията на
бреговата зона през холоцена, по които той е водещ учен всред
българските океанолози. И по които има всички основания да се
очакват от него нови обобщаващи публикации в близките 10 – 15
години. За разлика от мнозина обаче той демонстрира разностранни
интереси и участва в решаването и на тясно специални въпроси като
локални свлачищни процеси и мерките за преодоляването им,
промените в нивото, седиментния и водния баланс на Черно море,
районирането на бреговата зона, физикомеханичните свойства и
минералния състав на дълбоководните утайки, инженер-геоложките
и хидрогеоложките условия на “Марина Несебър” или “Марина
Созопол” и много други. С които се очертава като учен със широка
океаноложка култура, която му позволява успешно да работи по
целия спектър на океаноложките изследвания. Макар да нямам
преки наблюдения, очевидно доц. Пейчев се представя добре и на
преподавателското поприще, ако се съди по “израстването му в
кариерата”, засега до доцент по океанология във ВВМУ “Н. Й.
Вапцаров” и доцент по инженерна геология във ВСУ.
Личните ми впечатлени за кандидата са от постъпването му в
ИО – Варна и дългогодишната ни съвместна работа. Поради което
мога да твърдя с убеденост най-малко две неща: първо, доц. Пейчев
превъзхожда колегите си с изключителното си умение да работи в
колектив, в който съумява да поддържа творческа и безконфликтна
атмосфера и второ, с високата си обща култура, плод на изумителна
трудоспособност и отлична памет, която вродените му скромност
такт и деликатност не позволяват да демонстрира.
Всичко казано ми дава основание да декларирам, че ще
гласувам с удоволствие за присъждането на академичното звание
“професор” на доц. дгн инж Веселин Димитров Пейчев с
абсолютната увереност, че той ще носи това звание с достойнство и
ще работи както и досега – в защита на природата и обществените
интереси.
Варна, 03.11.2011 г.
Подпис:
/проф. Димитър Пърличев/
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