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РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН)  за 

дисертацията на Филип Георгиев Колев (катедра „Археология“ на СУ)  за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор” на тема 

„Селищен живот в долината на Средна Струма през римския период.“ 

  

 Веднага прави впечатление, че заглавието се вписва в хронологично 

по-обхватната и защитена в края на 2015 година в НБУ дисертация на 

Драгомир Гърбов „Римски и ранновизантийски селищни модели в 

долината на Средна Струма (ІІ в. пр. Хр. ‒ VІІ в. сл. Хр.“, чийто рецензент 

бях.  Въпросът е, успял ли е Филип Колев да стигне до обосновани нови 

изводи, които биха оправдали избора на толкова близка тема.  

Сравняването на двете дисертации е неизбежно и не заради писмения 

протест на Д. Гърбов, представен на вътрешната/предварителна защита на 

Ф. Колев, а именно поради припокриването на двете докторски тези. 

 Става ясно, че за разлика от Д. Гърбов, Ф. Колев изследва и южната 

част на Средна Струма, тоест ‒ участъка между Сандански и Беласица.  

 Логично е, че исторически определените периоди и при двамата 

(ранноримски, средноримски и късноримски) съвпадат със слаби разлики в 

техните граници.  

 Различна е изворовата база на двамата колеги. При Д. Гърбов, тя се 

изчерпва основно с данни от теренни археологически издирвания (главно 

на НБУ експедициите "Струма 2009-2012"), докато Ф. Колев обръща 

специално внимание на епиграфска, нумизматична и историческа 

(разбирай, древни литературни сведения) информация. Факт е също така, 

че през 2016-2017 година (години между двете дисертации) бяха 

обнародвани нови и интересни данни особено за южната част на Средна 
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Струма (виж изброените заглавия на края на рецензията). Накратко, Д. 

Гърбов подхожда към темата подчертано археологически и новаторски 

като методика.  Затова и го  посъветвах в рецензията ми през 2015 година 

да замени при бъдещо публикуване заглавието на дисертацията му (виж го 

по-горе) с ново и адекватно на постигнатото в докторската му теза име: 

"Приложение на ГИС алгоритъм при изследване на селищната система в 

северната част на долината на Средна Струма през периода средата на ІІ в. 

пр. Хр. ‒ началото на VІІ век сл. Хр. въз основа на теренни издирвания". 

Вярно е, че и Ф. Колев залага на резултати от археологически теренни 

издирвания. Черпил е свободно техни данни от Автоматизираната 

информационна система "Археологическа карта на България" (поддържана 

от НАИМ-БАН). Ф. Колев не ги подлага на допълнителен анализ, както 

прави Д. Гърбов, търсейки, примерно, административните територии на 

античния град под днешен Сандански и на селищния център между селата 

Долна Градешница, Илинденци и Плоски). Но Ф. Колев ги комбинира с 

други исторически извори.  

 Историографската част (с. 7-28) показва добро познаване от Ф. Колев 

на историята на археологическите проучвания в областта и на 

публикациите за нея. Озадачава липсата на критичен анализ на статии и 

особено на дисертацията на Д. Гърбов, които иначе са прилежно цитирани 

в изложението и в каталога
1
.  

 В глава І. Политическа история и историческа география (с. 31-98) 

Ф. Колев умело съчетава археологически, писмени, епиграфски и 

нумизматични сведения, достигайки до аргументирани изводи. 

 Административната организация на Средна Струма през римско 

време е изчерпателно представена в глава ІІ (с. 99-160).  

                                                           
1
 Дисертацията на Д. Гърбов е ползвана легално в библиотеката на НБУ, щом в списъка на литературата 

Гърбов 2015а, 2015б) е дадена и нейната библиотечна сигнатура. 
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 Информацията от двете първи глави осигурява необходимия 

исторически контекст за археологическата и по същество основна трета 

глава "Селищна система" (с. 161-249). В нея Ф. Колев представя 

възможното за момента развитие на селищната система през четири 

периоди: елинистически (разбирай края на ІV ‒ средата на ІІ век. пр. Хр.), 

ранноримски, средно- и късноримски. Авторът обобщава добре наличната 

археологическа информация. Изводите за възход или спад в селищната 

система на Средна Струма през тези периоди са относителни, защото  

теренните издирвания не позволяват като правило толкова прецизна 

датировка. 

Каталогът се състои от две части ‒  селищен и епиграфски. Той е 

добре структуриран и информативен. Авторът прилежно отбелязва, откъде 

черпи данни за всеки каталожен номер. Голяма част от тях са взети от 

"Археологическа карта на България", което е пореден пример за нейната 

полезност за всички археолози. Единственият археологически системно 

проучван античен град в района ‒ Хераклея Синтика ‒ липсва в селищния, 

но присъства в епиграфския дял на каталога. Сто шестдесет и седем 

селищни обекти и 49 надписи са принципно добра изворова база за 

дисертационно изследване. Авторът подчертава, че е включил само 

селищни обекти, "за чиято датировка има сигурна информация" (с. 1 на 

Каталога). Хронологията на повечето обекти, обаче, стъпва върху данни от 

издирвания и случайни находки. Затова бих смекчил увереността на 

докторанта с израза ""за чиято датировка има относително сигурна 

информация". Само качествено проведени разкопки биха осигурили 

надеждна хронология на местните селища.  Авторът, между впрочем, е 

наясно с тази слабост на наличната археологическа изворова база (с. 161). 

 Каталожните номера са системно цитирани в изложението, 

подкрепяйки го. 
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Първите три таблици от третата част "Приложения" представят в 

сбит вид повече или по-малко вероятна датировка на антични селищни 

обекти в среднострумския район и публикации за тях. Четвъртата таблица 

събира на едно място писмени, епиграфски и топографски данни за 

осемнадесет антични топоними в Средна Струма. Шест фигури под 

общото заглавие "Статистически данни" обобщават хронологията на 

антични археологически обекти по Средна Струма. Според фигура 1 167 

обекти са сигурно, а 220 са несигурно датирани. Отново подчертавам, че 

без разкопки трудно можем да изведем надеждна хронология. През 2016-

2017 ръководих ГИС теренно издирване в община Петрич, която е част от 

южния дял на среднострумската област. Немалко датировки от предходни 

издирвания в общината не се потвърдиха ‒ особено спрямо праистория и 

средновековие. В Хераклея Синтика пък, където водя археологически 

проучвания (главно разкопки) от 2007 година насам, липсва не само 

средновековна керамика, каквато се утвърждава в предходни издирвания, 

но и каквито и да са средновековни материали. Двадесет и една карти в 

дисертацията онагледяват пространственото разпределение на "сигурно" и 

"несигурно" датирани археологически обекти. "Сигурните" са разбити по 

периоди: елинистически, ранноримски, средноримски и късноримски. 

Твърдя отново, че такова хронологично прецизиране е доста условно, 

защото то лежи върху преобладаващи данни от теренни издирвания и 

случайни находки в областта. Петдесет и шест фото- и графични 

илюстрации онагледяват местности, обекти и артефакти по темата.  

 Списъкът на използвана литература покрива необходимите за 

дисертацията заглавия. 

 Езикът е четим и стегнат. Граматични грешки са рядкост и се 

ограничават до правилното изписване на наречия. 
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 В заключение, дисертацията на Филип Георгиев Колев е оригинално 

научно изследване, което покрива изискванията за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор". 
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