
СТАНОВИЩЕ 

 

на проф. дин Диляна Ботева-Боянова (Исторически факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“) за кандидатурата на гл.ас.д-р Марио Иванов Иванов за академичната 

длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. „история и археология“ за нуждите 

на Секция за антична археология на НАИМ-БАН 

 

 

На конкурса, обявен в ДВ бр. 72/14.08.2020, се е явил само един кандидат ― колегата 

д-р Марио Иванов, който от 2005 г. притежава образователната и научна степен „доктор“ 

по научната специалност 05.03.12 Археология, а от 2009 г. е главен асистент в НАИМ-

БАН от 2009 г.  

От приложените от кандидата документи е видно, че той е участвал в четири проекта, 

в 14 конференции (от които девет – международни), в четири музейни изложби, като също 

е бил ръководител на 12 археологически теренни проучвания и консултант за раздел 

„Археология“ на детския научен център „Музейко“.  

В конкурса колегата Марио Иванов участва с хабилитационен труд и с публикувани 

студии и статии.  

В списъка на студиите са посочени шест заглавия, от които три (№ 3-4, 6) са по 

темата на дисертационния труд „Надгробни паметници от провинция Тракия I – III в.“, 

макар и публикувани след защитата, а три са резултат от нови изследвания (като едната е 

на английски език – № 1). В списъка на стaтиите са посочени 34 заглавия, от които седем 

са по темата на защитения през 2005 г. дисертационен труд, а 27 са резултат от нови 

изследвания (като шест са на английски език – № 2-3, 5, 8, 25, 28 – и една на немски – № 

4). От публикациите, с които Марио Иванов участва в конкурса, две от статиите са 

издадени в чужбина – № 4 (Виена) и № 5 (Рим). Негативно впечатление създава фактът, че 

един и същи текст (№ 7 от статиите) е публикуван в две различни български издания.  

С отделна номерация кандидатът посочва 11 заглавия в поредицата „Археологически 

открития и разкопки“, публикувани в периода 2004-2019 г., в които той е автор, или съ-

автор. Разпознаваемо е неговото участие със статии и анотации в публикувани каталози и 

справочници, сред които се откроява значителен брой текстове в Tabula Imperii Romani, 

K35/2 – Philippopolis (Sofia, 2012). 

Хабилитационният труд е на тема „Сердика от Клавдий до Хадриан“, който е приет 

за печат в том XLV на поредицата Разкопки и проучвания, издавана от НАИМ –БАН. 

Изследването обхваща 420 стандартни страници (1800 знака/ стр.), 37 табла с графични 

заснемания на находките, 174 образа с фотозаснемания, стратиграфски разрези, планове, 

както и каталог с 518 броя каталожни номера. Не може да има никакво съмнение, че това 

изследване, ‒ посветено на един изключително важен, но като цяло недостатъчно проучен 

период от развитието на Древна Тракия, ‒ е приносно. Става дума за сериозно научно 



постижение, което неизбежно формулира също дискусионни хипотези и твърдения, които 

са част от развитието на науката.  

В документацията по конкурса колегата Марио Иванов е приложил и справка за 

забелязаните цитирания, които са общо 145, разположени във времето между 2005 (№ 22) 

и 2020 (№ 121). От тях 14 цитирания (№ 1, 4, 20, 28-29, 38-40, 44, 46, 55, 117, 134-135) са 

дело на седем от чуждестранни изследователи. Този факт е безспорно свидетелство, че 

кандидатът е ясно разпознаваем от изследователите в неговата област на научни дирения, 

при това не само в България, но и в международен план. 

Процедурните изисквания на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и на Правилника за неговото прилагане са спазени. Кандидатът 

отговаря на всички допълнителни изисквания, предвидени и в съответния Правилник на 

НАИМ-БАН за заемане на академичната длъжност, за която Марио Иванов Иванов се 

явява на конкурса. Това ми дава основание да препоръчам кандидата гл.ас. д-р Марио 

Иванов Иванов за заемане на академичната длъжност „доцент” в НАИМ-БАН. 

 

София, 14.12.2020     подпис: 

проф. дин Д. Ботева-Боянова 
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