
СТАНОВИЩЕ 

от  доц.  дин  Диляна  Василева  Ботева  (Исторически  факултет,  СУ  „СВ. 

Климент Охридски”), член на научно жури, назначено със заповед РД 38‐

624/03. 12. 2013  г.  за провеждане на обявения в ДВ,  бр. 88  от 08.10.2013  г., 

конкурс  за  „професор”  по  професионално  направление  2.2.  История  и 

археология  (стара  история),  обявен  от  катедрата  по  Стара  история, 

тракология и Средновековна обща история при Исторически факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски” 

Процедурата по обявения в ДВ, бр. 88 от 08. 10. 2013 г. от СУ „Св. 

Климент  Охридски”  конкурс  за  професор  по  професионално 

направление 2.2. История и археология (стара история) отговаря на 

законовите  изисквания.  За  участие  в  него  е  подал  документи  само 

един  кандидат  ‐  доц.  д‐р Петър Неделчев Делев  от  катедра  „Стара 

история,  тракология  и  Средновековна  обща  история”  при 

Исторически  факултет  на  СУ  „Св.  Климент  Охридски”. 

Представеният  от  него  комплект  материали  е  в  съответствие  с 

Правилника  за  развитие  на  академичния  състав  на  СУ,  и  съдържа 

всички необходими документи. За участие в конкурса е представен 

хабилитационен  труд,  както  и  42  статии  (две  от  които  под  печат) 

подбрани измежду публикациите на кандидата след избирането му 

за доцент през 1994 г. 

Петър Неделчев Делев е завършил с отличен успех специалност 

„История”,  специализация  „Археология”,  и  втора  специалност 

„Английски  език”  в  СУ  „Св.  Климент  Охридски”  през  1977  г.  В 

периода  1977‐1979  г.  е  уредник  в  отдел  „Археология”  на 

Националния Исторически музей. През 1979 г. е избран за асистент 

по  стара  история  в  катедра  „Стара  и  Средновековна  история”  на 
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Исторически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”, а през 1983 

г.  –  за  старши  асистент.  През  1987  г.  той  защитава  докторска 

дисертация на тема „Раннотракийски погребални обичаи и вярвания” и 

същата  година  е  избран  за  главен  асистент.  От  1994  г.  е  доцент  по 

Стара  история  (с  хабилитационен  труд  върху  „Лизимах”)  в  същата 

катедра – длъжност, заемана от него и до момента. Кариерата му на 

преподавател  по  стара  история  се  развива  паралелно  с  негови 

дългогодишни  ангажименти  като  участник  и  ръководител  на 

археологически разкопки и теренни проучвания в различни райони 

на България, основно на юг от Стара планина. 

Кандидатът  е  представил  „Списък  на  научните  публикации”, 

който  включва  общо 109  заглавия,  представени  с  обща номерация, 

но оформени в пет отделни раздела: А. Монографии ‐ №№ 1‐5 (от тях 

№№ 1‐2 и № 4 са обемни и съществени части от тематичните екипни 

издания посветени на „Мегалитите в Тракия, ч. 2. Тракия Понтика” 

(№  1),  „Странджа.  Древност  и  съвремие”  (№  2)  и  „Българска 

национална история. Том 1: Българските земи през древността” (№ 

4),  а  хабилитационният  труд,  с  който участва  в настоящия конкурс 

(№ 5) е под печат; Б. Статии и студии ‐ №№ 6‐79 (с уточнението, че 

№№ 76 и 79 са идентични); В. Учебници и учебни помагала ‐ №№ 80‐87; 

Г. Енциклопедични статии, рецензии, биографии и популяризации ‐ №№ 

88‐99; Д. Съставителство и/или редакция ‐ №№ 100‐109.  

Изрично  трябва  да  се  подчертаят  усилията,  положени  от 

колегата  Петър  Делев  за  издигане  международния  престиж  на 

българската наука за древността. Те са ясно видими благодарение на 
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факта,  че  21  от  публикациите  му  в  България  са  на  чужд  език  ‐ 

английски (№№ 9, 18, 21, 26, 28‐29, 32, 40‐41, 48‐49, 52‐54, 57‐58, 60‐61, 

64, 66, 70) или френски  (№№ 12, 15, 17, 33, 35). Това без съмнение е 

фактор  (не  единственият!)  довел  до  неговата  международна 

разпознаваемост.  От  посочените  109  заглавия,  15  са  публикувани  в 

чужбина  ‐ №№ 10‐11, 19, 23‐24, 37, 42‐44, 62, 65, 76‐77, 79  и 97,  сред 

които  се  открояват  такива  в  изключително  авторитетните 

периодични  списания – The Classical Quarterly  (№ 42)  и Anatolica  (№ 

19)  –  и  справочни  издания  –  LIMC  (№  24)  и Encyclopaedia  of Ancient 

History  (№ 77).  Впечатлява  също броят на  забелязаните цитирания, 

посочени  с  изчерпателна  библиографска  информация  –  общо  404, 

от които 73 са на чуждестранни изследователи.  

Хабилитационният  труд  на  тема  „История  на  племената  в 

Югозападна Тракия през І хил. пр.Хр.”, с който доц. д‐р Петър Делев 

участва в конкурса за „професор”, също е безспорно професионално 

постижение  по  значима  научна  проблематика.  Той  предлага 

алтерантивни  решения  на  многобройни  въпроси  ‐  част  от  тях 

мислени като изяснени в продължение на десетилетия,  други –  все 

още  обект  на  дискусии  и  спорове.  Времевият  обхват  и 

изчерпателността  на  изследването,  систематизирало  огромен  обем 

от  наративна,  епиграфска  и  нумизматична  информация,  го 

характеризират  като  фундаментален  труд  по  проблемите  на 

етническата  и  етнонимична  картина  в  земите  основно  „около 

поречията  на  реките  Струма  и  Места  (античните  Стримон  и 

Нестос)”  (с.  5).  Приложената  в  документацията  по  конкурса 
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„Авторска справка за приносите в хабилитационния труд на доц. д‐р 

Петър Делев”  коректно отразява постигнатото в това изследване от 

участника в конкурса за професор по стара история. 

В  учебно‐преподавателската  си  дейност  кандидатът  е  откроил 

два  акцента  –  „Лекционни  курсове”  (общо  10,  основно  върху 

историята  на  Тракия,  Македония  и  елинистическия  свят, 

континентална  и  островна  Елада)  и  „Научно  ръководство  на 

докторанти”  (четирима  вече  защитили  и  един  редовен  докторант 

трета година). Държа да подчертая, че посочените десет лекционни 

курса говорят за голяма аудиторна натовареност.  

Очевидно е, че доц. Д‐р Петър Делев, който участва в конкурса 

за  „професор”,  отговаря  на  всички  изисквания  –  и  формално 

законови,  и  съдържателно  научни.  Той  е  представил  както 

хабилитационен  труд,  така  и  впечатляващ  брой  научни  трудове, 

публикувани  след материалите,  използвани при  защитата  на ОНС 

„доктор”  (1987  г.)  и  при  избирането  му  за  доцент  през  1994  г.,  и 

съдържащи  безспорни  научни  приноси.  Документите  и 

материалите,  представени  от  доц.  д‐р  Петър  Неделчев  Делев 

отговарят  на  изискванията  на  Закона  за  развитие  на  академичния 

състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 

и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Това  обстоятелство  ми  дава  основание  уверено  да  препоръчам  на 

Научното  жури  да  изготви  доклад‐предложение  до  Факултетния 

съвет  на  Исторически  факултет  „ЗА”  избор  на  доц.  д‐р  Петър 
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Неделчев  Делев  на  академичната  длъжност  „професор”  в  СУ  „Св. 

Климент Охридски“ по професионално направление 2.2. История и 

археология (стара история). 

11.02.2014        Изготвил становището: 

              (доц. дин Диляна Ботева) 
 


