
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от д-р Петър Неделчев Делев – доцент в Софийския университет  

„Св. Климент Охридски“ 

 

относно материалите, представени за участие в конкурс  

на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  

за заемане на академичната длъжност „професор“  

по тракийска археология (професионално  

направление: 2.2 история и археология) 

 

Със заповед № РД38-450 от 22.07.2013 г. на Ректора на Софийския универ-

ситет „Св. Климент Охридски“ съм определен за член на научното жури на 

конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по тракийска архе-

ология (професионално направление 2.2 история и археология), обявен в Дър-

жавен вестник (бр. 53 от 18 юни 2013 г.) и в интернет страницата на Университета. 

За участие в конкурса е подал документи един единствен кандидат: доц. д-р 

Тотко Нейков Стоянов, доцент в същата катедра. Кандидатът отговаря на ус-

ловията за заемане на длъжността „професор“ съгласно чл. 24 (1) от Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и чл. 114 от Правилника 

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

длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Той е заемал академичната длъжност 

„доцент“ в същия университет от 1993 г., тоест в продължение на 20 години, и е 

доктор по археология от 1986 г. 

Кандидатът се представя в конкурса за професор с хабилитационен труд – 

монографията „Сборяново, т. ІІІ, ч. 1: Тракийският град. Градоустройство. Ук-

репителна система. Архитектура.“, както и със значителен брой научни статии 

и студии. По номерацията на приложения списък на публикациите № 1-3 са 

докторската дисертация и двете хабилитации, № 4-34 са публикации до датата 

на предишната хабилитация (1993 г.) и останалите, тоест № 35-146 или 112 бр. 

статии и студии, публикувани след тази дата, които не повтарят докторската 

дисертация и първия хабилитационен труд, подлежат на рецензиране по сми-

съла на закона и правилника към него. От тези публикации около една трета (36 

или 32%) разглеждат различни аспекти и проблеми на тракийския град край 

Сборяново/Свещари, 10 бр. са посветени на по-общи проблеми на Североиз-

точна Тракия, 7 бр. – на конкретни паметници от същия регион, 12 бр. – на ре-

зултатите от спасителни археологически проучвания, 11 бр. – на проблеми 

свързани с античните амфори и амфорни печати, 10 бр. – на проблеми свързани 

с други групи и категории археологически паметници, 6 бр. – на конкретни 

археологически паметници и находки от други райони на древна Тракия, 6 бр. 
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на тракийски гробници и гробни находки и останалите 14 бр. – на проблеми 

като селищната система в Тракия, тракийско въоръжение, прегледи, отзиви, 

рецензии и др. В отделен списък, както и текстуално в разпечатки и дигитален 

вид кандидатът е представил „за участие в конкурса“, освен хабилитационния 

труд, само 29 заглавия, избрани измежду всичките му публикации; става дума 

за статии и студии с по-значими и съществени приноси, макар такива да се от-

криват и в останалите извън този „тесен“ списък негови публикации. Като цяло 

публикационната дейност на доц. Стоянов може да се окачестви като значи-

телна не само по обем, но и по тематично разнообразие, значимост на раз-

глежданите проблеми, качество и научни приноси.  

Представеният в настоящия конкурс хабилитационен труд „Сборяново, т. 

ІІІ, ч. 1: Тракийският град. Градоустройство. Укрепителна система. Архитекту-

ра.“ представлява колективна монография; в приложените документи ясно е 

разграничено участието на кандидата, който е единствен автор на 5 раздела, 

основен автор на 4 раздела и съавтор на един; на практика цялата публикация е 

в значителна степен негово лично дело. Тя се явява оригинално и значимо на-

учно изследване със съществени научни приноси и отговаря на изискванията за 

хабилитационен труд за получаване на академичното звание „професор“. 

Впечатляващата публикационна дейност на доц. Стоянов е в значителна 

степен плод на активната му дейност на терена, на участието му в проучването 

на ред археологически обекти, сред които гетският град при Свещари заема 

основно място. Той превърна разкопките на този важен археологически обект в 

школа, през която са минали като стажанти многобройни вече випуски сту-

денти по археология в Софийския университет. 

Към научните достойнства на кандидата следва да се добави и неговия 

преподавателски авторитет и дългогодишен опит. Той е бил ръководител на 

Катедрата по археология, заместник-декан на Историческия факултет, а от 2008 

г. е председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските архео-

лози. Кандидатурата му в настоящия конкурс е безспорна и не буди никакви 

съмнения и възражения. 

В заключение мога да заявя, че на базата на представените в конкурса на-

учни трудове и общите ми впечатления от кандидата смятам доц. д-р Тотко 

Стоянов за достоен кандидат за академичната длъжност „професор“ и давам 

гласа си за неговото избиране на тази длъжност, което убедено препоръчвам на 

Факултетния съвет на Историческия факултет на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“. 

 

 

София, 19 октомври 2013 г. 

            Изготвил становището:  

доц. д-р Петър Делев 

 


