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1. Обща характеристика на дисертационния труд 

Представеният от Пламен Георгиев дисертационен труд на тема „Селищна система по средните течения 
на реките Марица и Тунджа през късната бронзова и ранната желязна епохи“ е от малкото 
разработвани в последно време дисертационни тези, които разглеждат проблематиката на ранната 
желязна епоха – период на формирането на тракийската култура, каквато ще я видим в по-късния 
архаичен и класически период. Трудът съдържа 312 страници и се състои от текстова част (270 
номерирани страници) и илюстративни приложения (42 стр.). 

Текстът е логично структуриран с оформено съдържание, основна част, включваща уводна част, пет 
глави и заключение (с. 1-141), използвана литература (с. 142-176), азбучен показалец и каталог на 
обектите (177-270). Като приложения, без обща пагинация с останалия текст, са обособени раздели за 
карти (10 изображения), 25 табла с 45 образи и 9 табла с таблици и графични фигури, номерирани 
последователно според съответния вид. Приложенията са смислово свързани с основната разработка, 
като са реферирани в основния текст. 

Оформлението е изчистено, наборът на компютърните страници е четивно представен, надхвърлящ 
значително приетия стандарт от 1800 знака, цитирането е в текста в скоби, което е и възприетия 
стандарт при археологически публикации. 

2. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата в 
представения дисертационен труд 

Наблюдаваният в българската археологическа наука отлив в синтезните проучвания на РЖЕ, за сметка 
на звучащата по-атрактивно проблематика на напр. КБЕ или на класическата епоха, не позволява да се 
проследи коректно историческото и културно развитие на Тракия в прехода от КБЕ към РЖЕ и, 
съответно, през РЖЕ, като се обобщят новите наблюдения на българската и световна археология от 
гледна точка на сегашното ни ниво на познания, да се приложат адекватно навлезлите нови 
изследователски методи и теоретични концепции. Изследването на колегата Георгиев е опит да бъде 
преодоляна тази липса, което прави избора на темата много удачен.  

Като участващ в разширения състав на вътрешното обсъждане на представения в първичното звено 
дисертационен труд на 3.10.2022 г. имах възможността да се запозная с текста, който колегата 
впоследствие много удачно, бързо и адекватно е успял да преработи, съобразявайки се с отправените 
препоръки, разбира се не механично и безкритично, но с нов осмислен поглед по набелязаните 
проблеми. Текстът е добре и логично преструктуриран. В уводната част са представени целите и 
задачите, методите, териториалния и хронологически обхват – стандартни елементи от един такъв 
раздел, но допълнени с наблюденията над физико-географската характеристика и аргументацията за 
обособяването на субрегионите „Марица“, „Сазлийка“ (много по-логично преименуван, отколкото 
фигуриращото в първия вариант на текста наименование „Марица-Север“) и „Тунджа“. Сред 
дискутираните методи (за количествен статистически и сравнителен анализ) особено място е отделено 
на използваните иновативни ГИС технологии за пространствен анализ, интердисциплинарният подход 
и на приложението на точните науки в археологията, в рамките на т.нар. „археологически науки“ 
(archaeological science), което е от съществените приноси на настоящия труд. 

Глави І (с. 22-42) и ІІ (43-84) са посветени съответно на историографския преглед на проучванията по 
разглежданата проблематика в България и наличната изворова база, като направеният много добър 
аналитичен и критичен преглед е сред приносните аспекти на предлагания дисертационен труд. 
Естествено място сред посочените археологически извори за реконструкцията и организацията на 
селищната система (селищата, некрополите и светилищата) са намерили част на проучванията на П. 
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Георгиев в последните години върху рудниците, които са подчертани като „основен фактор с пряко 
влияние върху поведенческите модели на обществата“ (с. 82). 

В гл. ІІІ (с. 85-97) още веднъж е дефиниран в детайли териториалният обхват на изследването, като е 
илюстрирано и аргументирано обособяването на т.нар. субрегиони с прилежащите им физико-
географски характеристики, което е водещият принцип за тяхната диференциация (с. 86), отколкото 
евентуални културноисторически специфики. Отбелязаните диспропорции на регистрираните обекти от 
КБЕ и РЖЕ в трите района са коректно отдадени на различния интензитет и степен на проученост, 
отколкото да отразяват действителната историческа картина (с. 94). 

Гл. ІV (с. 98-113) представлява опит да се обобщят и очертаят палеоекологичните условия за периода на 
КБЕ-РЖЕ в Тракия въз основа на извършваните интердисциплинарни проучвания и демонстрира 
добрите практики на приложението на т.нар. археологически науки, в това число археоботаника, 
палинология, палеоклиматология, като се държи сметка за влиянието на природните дадености върху 
древната икономика и стопанство, социалните и политически процеси през древността. Направеният 
тук обзорен преглед на проучванията в тази насока в България, наред с обобщенията за стопанството (в 
т.ч. земеделие, животновъдство и рудодобив и металургия),  е съществен принос на дисертационния 
труд. 

Представените възможности на ГИС-базирания пространствен анализ на селищната система в Глава V 
(с. 114-134) е от другите ключови постижения на дисертацията на Пламен Георгиев. Всъщност, в рамките 
на тракийската археология и изследвания, настоящата разработка на колегата се явява пионерен труд. 
Сложно звучащата и строго технологична материя на ГИС анализите, изискваща познания извън 
традиционните за археологическата дисциплина, са сред причините за слабата популярност и 
приложение на пълната гама на този тип методи в археологическите изследвания в България. Това, от 
своя страна, лишава научната ни общност от изградени добри специалисти, които адекватно да оценят 
качествата на един такъв труд. Разработката на колегата Георгиев, заедно с вече защитените 
дисертации на Найден Прахов и Надежда Кечева, а и предстоящите трудове на Ангел Григоров и 
Вероника Генчева, се нареждат сред малкото такива, които ще представляват лицето на българската 
археология в технологичното ни съвремие, извеждайки я на европейско научно ниво. 

В гл. V е проследено, но без да се преекспонира, развитието на ГИС и съответните приложения в 
археологията. Естествено повече място е отделено за коментиране и аргументиране на използваните 
географски данни (такива със свобода дисеминация). Оценени са положителните и отрицателни страни 
на ползвания DEM с големина на клетката 25 м. Прилаганите анализи – гъстота (или по-скоро плътност 
на концентрация), наклон на склона, изложение – са сред базовите аналитични функции на ГИС 
софтуер; те са коректно коментирани и приложени при подхода на изследване на селищната мрежа. 
Правилно са оценени резултатите от приложения анализ на плътността и очертания ясен клъстър около 
Марица-Изток, който отразява състоянието на проучванията в района (с. 108 и сл.). При проведените 
геостатистически анализи от особен интерес са наблюденията за средното аритметично разстояние 
между обектите в клъстъра в Марица-Изток, който като най-добре проучен район може да се ползва 
като статистическа извадка за направените наблюдения и проследени модели – при КБЕ включените в 
изследването селищните обекти показват отстояние по между си от ок. 10 км, а през РЖЕ – на 12 км (с. 
128). Колегата Георгиев коректно споделя необходимостта от предпазливост и генерализиране на такъв 
тип наблюдения, като държи сметка за липсващите данни за прецизна датировка и доколко в случаите 
става въпрос за синхронно съществували обекти. С тези уговорки, извършените наблюдения дават 
възможността на П. Георгиев да аргументирано да предложи, че тази пространствена организация, 
наред с липсата на елитарност, следва да е „отражение на социалната организация на 
раннотракийските общности от края на бронзовата и началото на желязната епоха“ и допуска „малки 
скотовъдни 
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групи от хора с полуномадски начин на живот, за които е присъща сезонна миграция на микро- и 
макрорегионално ниво“ (с. 130). Обективно е оценено възможностите на ГИС за потвърждаване или 
коригиране на вече известни хипотези по експериментален път (с. 134). 

В главата „Заключение“ са обобщени още веднъж наблюденията за предпочитаните ландшафтни 
характеристики на селищните структури в изследвания хронологически диапазон, подчертана връзката 
им с близките природни ресурсни центрове и формулирано предположението за доминиращата роля 
на скотовъдството. Същевременно, тук са набелязани предизвикателствата при изследванията на 
периодите и очертани перспективите, напр. чрез интензифицирането на палеоботанични и -зооложки 
анализи, радиокарбонните анализи за прецизиране на абсолютната хронология на проучваните обекти. 

Каталогът (с. 179-270) е неразделна част от дисертационния труд. Той включва в описателна форма 
информацията за анализираните 53 проучвани чрез разкопки обекти. Данните са систематизирани по 
общи параметри – обект, местоположение, геоморфологична форма, атрибуция и кратко описание, вид 
проучвания, стратиграфия, археологически материали, датировка, публикации – което ги прави 
съпоставими. 

3. Качества на автореферата 

Авторефератът отразява коректно съдържанието на дисертационния труд и отговаря на всички 
изисквания за изготвянето на резюмираното представяне на разработваната тема и основните 
наблюдения. Посочените приноси на дисертационни труд отразяват обективно качествата на 
разработката. 

4. Апробация на резултатите 

Посочените научни трудове – дисертационен труд и статии отговарят на минималните национални 
изисквания и на допълнителните изисквания на НАИМ-БАН за придобиване на образователна и научна 
степен „доктор“ в научната област и професионално направление на процедурата. 

В представения дисертационен труд и научни трудове по тази процедура няма плагиатство. 

5. Критични бележки и препоръки  

Текстът има нужда от внимателна редакция на някои граматически и технически грешки (пунтктуация, 
разместени букви при имената на цитираните автори и др.). Някои от тях се дължат на английския 
превод и са останали за съжаление незабелязани при вътрешното обсъждане (напр. “provinence 
studies” вместо коректното “provenance studies”  (с. 112); Джон Сноу не е физик (така на с. 115), а лекар). 

Бих отправила и някои препоръки от гледна точка на прилагания ГИС анализ. Така например границите 
на очертаването на субрегионите са доста схематични – би могло да се приложат по-комплекси 
физикогеографски критерии при мотивацията на тяхното дефиниране (напр. комбинация от водосборен 
район, вододели, надморска височина). Липсва  обзорна таблица с ясно разпределение на 
анализираните 53 обекти като бройка по региони и представени типове, които между впрочем за 
разглежданата територия от 12000 кв. км са много малко за адекватен пространствен анализ. При 
анализа на наклона на склона използваният DEM с големина на клетката 25 м дава твърде груба 
геостатистическа характеристика. Препоръчително е да се подходи индивидуално при всяко селище, 
като също така се вземе предвид и площта му, а не само координатите на единичната точка на точка на 
терена, или пък да се аргументира по-подробно предпочетения модел. Използваните различни ГИС 
данни и свободно достъпни ресурси биха могли да се изведат в отделен списък към използваната 
литература, което ще онагледи донякъде солидния труд на колегата при подбора и обработката на 
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интегрираните геопространствени данни. Посочените коментари и препоръки не намаляват качествата 
на разглеждания труд – те единствено биха били полезни при последваща подготовка за евентуална 
публикация.  

6. Заключение

След като се запознах с представените в процедурата дисертационен труд и въз основа на 
гореизложеното, препоръчвам на научното жури да присъди на Пламен Златков Георгиев 
образователна и научна степен „доктор“ в научна област 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.2. История и археология“. 

Изготвил становището: 
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