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                                                            С т а н о в и щ е  

от проф. д-р Константин Иванов Дочев относно участие в конкурс за заемане нa 

академична длъжност „професор“ по направление 2.2. История и археология за 

нуждите на Секция  „Антична археология“,  обявен от НАИМ при БАН, София (ДВ, 32, 

16.04. 2021 г.), с участник доц. д-р Сергей Борисов Торбатов (НАИМ при БАН, София). 

 

 Колегата доц. Сергей Торбатов е единствен участник в обявения конкурс в 

НАИМ при БАН, София за академичната длъжност „професор“. Висшето си 

образование завършва във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ през 1985 г. като магистър 

по история. През същата година започва работа като уредник в РИМ Добрич, а от 1994 

г. в НАИМ при БАН, София, първоначално като специалист- проучвател, а от 1999 до 

2004 г. като научен сътрудник , първа степен. През същата 1999 г. той успешно 

защитава дисертация с придобиване на образователната и научна степен „доктор“.  

Интензивните  успешни теренни проучвания и публикации на доц. Торбатов довеждат 

до присъждане, първоначално на научната длъжност „старши научен сътрудник“ втора 

степен, а от 2010 г- на академичната длъжност „доцент“, която заема и до началото на 

настоящия конкурса. 

 Още от студентските си години и по-време на началния си професионален стаж 

н РИМ Добрич, а след това в РИМ, Русе и НАИМ при БАН, София, колегата Торбатов 

проявява своите научни интереси към военнно-  административната организация, 

селищната система, пътните комуникации, устройството  и функционирането  на 

римската държава в нашите земи, предимно в Североизточна (Добричка, Русенска и 

Плевенска области и в  Централна България (Плевенска, Ловешка и Врачанска 

области).  Постепенно, с натрупаният професионален опит,  върху който силно влияние 

оказва благотворната и съзидателна колегиалност в секция Антична археология в 

НАИМ при БАН, колегата Торбатов се утвърждава като един от най- авторитетните , не 

само у нас, но и в чужбина, специалист по римска и ранновизантийска  археология от 

периода І- VІІ в.  Той се изявява сред националния археологически колегиум с най- 

продължителните ежегодни теренни проучвания- редовни и спасителни разкопки, 

теренни обхождания, специализирани комисии.  За това свидетелства неговата              

професионална биография,  като за отчетния период от 2004 -2021 г. колегата Торбатов 

е бил самостоятелен ръководител на 68 археологически обекта, а като консултант на 26 

археологически обекта. Това са градища, селища, светилища от Русенска до Видинска 

области – при с. Горско Абланово, област Разград, Попово, с. Мечка, с. Табачка, с. 

Сваленик, област Русе, гр. Опака, област Търговище, Свищов, с.Ломец, община Троян, 

с. Овча могила, област Велико Търново, гр. Долна Митрополия, с. Рибен, област 

Плевен, Мездра, Белоградчик, Димово, област Видин, а в Южна България – при 

Поморие, с. Овчеполци, област Пазарджик. Изцяло са проучени и социализирани  

римските крепости и селища до Мездра (ІІ-ІV в.) и Состра (с. Ломец, община Троян).  

 Продължителните теренни проучвания не възпрепятстват публикуването на 

получените от тях резултати. В отчетния период от 2004-2021 г. колегата Торбатов е 
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публикувал 31 студии и статии в специализирани наши и чуждестранни научни 

издания, със съответно рецензиране. Той е публикувал свои  студии и в издания, 

оформени като книги от проучвания в колектив като „Светилището на Тракийския 

конник край Состра…“ (надписи, монети, дребни находки)( вж. прилож библиография);  

„Халколитният комплекс Водна- Тъмно край с. Табачка“, 2007 (хронология, 

стратиграфия, историческа интерпретация).  В издадения т. 1 на  „История на 

Добруджа“ (2011), доц. Торбатов в четири отделни свои статии накратко разглежда 

политическия живот, административната,  военна и селищна структура, пътни 

комуникации в Добруджа по време на Римската държава в периода І- ІV в. 

 В последното си монографично изследване „Непознатият римски лимес в 

България, ч. І, между реките и Вит и Осъм“ (2021, 239 с., Велико Търново) Сергей 

Торбатов по един твърде иновативен начин, с използване на последните научни 

приложение по отношение регистрирането и документацията на археологически обекти   

съоръжения , представя точната локализация на  няколко важни по Дунавския лимес 

римски военни лагери и крепости като Анасамус край с. Черковица, (област Плевен , 

Лапидария (край с. Сомовит, област Плевен) и Лукернариа между двете споменати 

градища. На базата на анализа на всички познати писмени извори от ІІ – VІІ в. 

(латински и гръцки) от Плиний Стари (ІІ в.) до Анонима от Равена (VІІ в.), както и на   

неговите професионални изследвания, са  разгледани и дскутирани редица въпроси 

относно включването на тези територии към Римската империя и налагането на 

съответната административна структура по това време с превръщането на военния 

лагер край Анасамус от нач. на ІІ в. в добре укрепено градище; промените на 

провинциалните граници в този участък между провинциите Крайбрежна Дакия и 

Долна Мизия в периода ІІ- ІІІ в., както и промените в административното деление от 

края на ІІІ  при имп. Диоклетиан (286-305). Разгледан е и въпросът за значението и 

ролята на Дунавския лимес не като абстрактна географска  линия, а като предварително 

и постоянно поддържан и разширяван военно- отбранителен комплекс с военни лагери, 

крепости, отделни кули, селища, тържища, пътни комуникации и съоръжения. 

Монографията е богато илюстрирана с цветни и чернобели части от карти на 

пътешественици, държавни и  военни карти от ХІХ в. – турски, австрийски, руски и др., 

графики и рисунки от пътешественици, както и съвременни аерофотоснимки от 

сателити, самолети и дронове, съчетани с личните наблюдения на автора. 

 Впечатляващо е неговото интензивно участие в обновяването на „Tabula Imperii 

Romani„  (К- 35/2 – Philippopolis), с написването на общо 116 статии за отделни 

крепости, селища, комуникации, топоними, хидроними и др. Резултатите от всеки  

проучен археологически обект са отразени накратко в поредицата „Археологически 

открития и разкопки“, издание на НАИМ – общо 57. Това са данни за обекти от 

римската и ранновизантийската епохи от Добричко, Русенско, Поповско, Видинско, 

Свищов, Поморие.    

  Приносите в научната работа на колегата Торбатов се отнасят и за изследване в 

тези райони на пътната мрежа, ролята на укрепената селищна структура през Римската 

епоха и Късната античност в Добруджа, Тракия и Мизия. Голяма част от тези приноси 

са от неговите лични изследвания като проучването на римската фортификация в 

Северна България – Мездра, Крепча, област Търговище, с. Черковица (Анасамус), с. 
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Рибен, с. Садово, област Плевен, както и някои обекти в Южна България – с. 

Овчеполци, област Пазарджик, Поморие и др. 

 Приоритетни теми за колегата Торбатов с приносен характер са неговите лични 

проучвания върху историческата география и картография, не само за Дунавския 

лимес, но и за Добруджа и Централна България, с нова,  уточнителна локализация на 

редица крепости и селища от периода ІІ-V в. като Константиниана, Митрополис, 

Палационум, Ибида, Анасамус, Лапидария, Лукерния, Ад Путея и др. 

 Доц. Торбатов отделя време и внимание с лични разкопки на някои религиозни и 

култови практики в периода ІІ-ІV в. с разкриването на светилището на Тракийския 

конник в Состра (до с. Ломец, община Троян), с. Табачка, с. Телериг, област Добрич, 

Мездра и др. 

 Наред с публикуването на своите обобщаващи изводи относно стратиграфията, 

хронологията на културните наслоявания и поселещния живот в обектите, които, той 

лично е проучвал, е представянето на  намерените в тях епиграфски паметници (гръцки 

и латински),   Колегата Торбатов изцяло представя каменните надписи, предимно на 

латински, от светилището при Состра (с. Ломец, община Троян); надпис от Тримамиум  

от времето на имп. Север Александър (222-235 г.) (до с. Мечка, община Русе), 

надгробна плоча от ІІІ в. от Сомовит, загадъчния скален надпис от кариерата също в 

близост до Сомовит, изсечен по поръка на военна част от V-ти Македонски легион 

(втора половина на ІІІ в.) и др. 

 Твърде интересни са нумизматичните публикации на доц. Сергей Торбатов, като 

проучените единични и колективни монетните находки са в следствие на  дълготрайния 

интерес, проявен още от началото на своята научна кариера. Той се изявява като много 

добре подготвен практик в областта на римското императорско и ранновизантийско  

монетосечене. Неговата монография от 2002 г.  за монетната циркулация в градището 

край с. Одърци, област Добрич (ІV – нач. на VІІ  в.) е много ценен нумизматичен труд 

относно проявлението на парите през ранноизантийската епоха в този все още слабо 

проучен район на Добруджа. За отчетния период след 2004 г. колегата Торбатов е 

публикувал изцяло римските монети (предимно от ІV в.) от Состра при с. Ломец; 

съкровище от ранновизантйски солиди от Залдапа (провинция Скития); колективна 

монетна находка от с. Оногур, Добричко; три колективни находки със сребърни денари 

и антониниани от м. Градището при с. Рибен, община Плевен, както и две сребърни 

аспри на цар Иван Александър с Михаил Асен (1332-1335 г.) от същото място.  Към 

монетните находки Торбатов включва и специална статия за еталонните теглилки 

(егзагии) за измерване и проверка на римските златни ауреуси. 

 Интензивната теренна археологическа работа и  многобройните научни приноси 

на колегата доц. Сергей Торбатов са  високо оценени от съответните органи, даващи 

такава атестация, според задължителните наукометричните показатели (Закон за 

развитие на академичния състав в Република България, чл.2б, ал.2 и 3). За съответния 

период (2004-2021 г.) колегата Торбатов е получил 6215 точки – оценка, която го 

нарежда между първите петима от колегиума на учените в НАИМ при БАН от 

проведената през 2020 г. задължителна атестация. Още по-обективна положителна 

оценка за научната дейност на доц. Сергей Торбатов е броят на цитираните негови 

публикации у нас и в чужбина за същия период. Техният общ брой е твърде 
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