
СТАНОВИЩЕ 

 

 

ОТ: доц. д-р Сергей Борисов Торбатов 

ОТНОСНО: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История 

и археология, научна специалност Археология, за нуждите на Секция за антична 

археология на НАИМ-БАН. 

 

Обявата за конкурса е публикувана в ДВ, бр. 72 от 14.08.2020 г. След изтичане 

на определения срок, със Заповед № І 2697 от 13.10.2020 г. на Директора на НАИМ-

БАН е утвърдено Научно жури. Единствен кандидат по конкурса е гл. ас. д-р Марио 

Иванов Иванов. 

Според приложените справки и документи е видно, че кандидатът напълно 

отговаря на държавните изисквания за заемане на длъжността „доцент”, утвърдени в 

законовата и подзаконова нормативна уредба и конкретизирани за нуждите на НАИМ-

БАН в съответния Правилник на институцията. 

Научната продукция на гл. ас. Марио Иванов след придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” е изключително богата и разнообразна и 

впечатлява с това, че включва практически всички познати форми на писане в областта 

на археологията: монография (1), студии (6), статии (35), съобщения (11), анотации и 

статии в справочници и каталози (111), рецензии (4), отзив (1). В научното творчество 

на кандидата ясно могат да се откроят 4 обширни тематични кръга, явяващи се предмет 

на системни, целенасочени и задълбочени изследвания от негова страна – погребален 

обред в Мизия и Тракия през античната и късноантична епохи; история и археология на 

Сердика; антично мозаечно изкуство; раннохристиянска култова архитектура. Наред с 

това, отчасти в рамките на отбелязаните, сигурно се набелязват още две теми, трайно 

привличащи вниманието на автора, по които, убеден съм, той ще продължи да работи и 

в бъдеще: антично и късноантично стъкло; епиграфика. За отбелязване е, че 10 от 

работите са публикувани в реферирани и индексирани издания, което, само по себе си, 

говори за тяхното качество. Що се отнася до останалите, научните приноси в тях са 

несъмнени и това е съвсем коректно (макар понякога и твърде скромно!) отбелязано в 

приложената към документацията автосправка. Специално искам да отбележа работите 

относно античните домашни светилища и късноантичните latrinae в Сердика, гробните 



комплекси с една обеца от I – V в., местоположението и начините на издигане на 

римските надгробни стели и ари и раннохристиянската архитектура в Сердика, които, 

по моя преценка, са концептуални и ще са от огромна полза за всички бъдещи 

изследвачи.  

Безспорен „венец” в досегашната научна продукция на д-р М. Иванов е 

представеният хабилитационен труд за възникването и ранните периоди в развитието 

на римска Сердика. Това е основополагащо съчинение, базирано върху абсолютно 

сигурен археологически материал, което внася логически и фактологически издържан 

ред в досегашните откъслечни и често противоречиви сведения по тези въпроси, и, 

убеден съм, е „обречено” на дълъг и плодотворен живот.  

Внушителната по обем и отличаваща се с подчертано научно качество 

публикационна дейност на гл. ас. д-р Марио Иванов в значителна степен се основава на 

неговата активна и високо професионална теренна археологическа дейност. Досега той 

е бил ръководител на 12 и заместник-ръководител на 5 конкретни археологически 

проучвания, като някои от тях са с почти целогодишна (!) продължителност.  

Своеобразна пресечна точка на теренната и „кабинетната” изследователска 

работа на кандидата се явява участието му с доклади в 12 престижни международни и 

национални научни форума. Доказателство за научните му достойнства е участието в 4 

научни проекта (два от които – международни), установените 125 цитирания на 

различни негови публикации както и активното му участие (от 2015 г. досега) в 

редколегията на „лицето на българската археология” – поредицата „Археологически 

разкопки и проучвания”. 

Гл. ас. д-р Марио Иванов Иванов не само удовлетворява, но и значително 

надхвърля обявените държавни показатели за заемане на академичната длъжност 

„доцент”. Той е утвърден, сигурно разпознаваем, авторитетен и уважаван представител 

на националната историко-археологическа общност. 

Въз основа на изложеното дотук, убедено изразявам положително становище и 

препоръчвам на почитаемия Научен съвет на НАИМ-БАН да присъди на гл. ас. д-р 

Марио Иванов Иванов академичната длъжност „доцент”. 

17.12.2020 г.          

             

 (доц. д-р Сергей Торбатов) 


