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СТАНОВИЩЕ  

 
на д.и.н. Костадин Рабаджиев, професор в Катедрата по Археология на СУ „Св. 

Климент Охридски“, член на Научно жури, назначено със заповед на Директора на 

НАИМ при БАН (№ І 1174/ 15.06.2021 г.), 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по научно 

направление 2.2. История и Археология, научна област Антична археология, за 

нуждите на Секцията за антична археология на НАИМ при БАН (ДВ бр. № 

32/16.04.2021 г.). 

 

1. В обявения конкурс, организиран по решение на НС на НАИМ при БАН, 

единствен кандидат e доц. д-р Сергей Борисов Торбатов. Основание за неговото 

участие в конкурсната процедура е депозираната справка, че изпълнява 

минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗРАСРБ. 

Сергей Торбатов е завършил „История“ със специализацията по Археология във 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (1985), тема на доктората му в НАИМ – БАН е: 

„Укрепителната система на провинция Скития (края на III – VII в.)“ (1999). 

Научната си кариера е започнал като уредник в отдел Археология на Исторически 

музей в Добрич, по-късно специалист-проучвател (1994), научен сътрудник (1996), 

старши научен сътрудник/доцент (2004) в Секцията за антична археология – 

НАИМ, БАН. В конкурса той участва с хабилитационен труд, публикуван и 

предоставен за дискусия под заглавие: Непознатият римски лимес в България. 

Част 1. Между реките Вит и Осъм / The Unknown Roman Limes in Bulgaria. Part 1. 

Between the Vit and the Osam Rivers. Faber Publishers, 2021. Участва и с публикации 

по приложен списък, всичките между 2004-2021 г., след неговата хабилитация в 

конкурс за ст.н.с. II ст./ доцент.  

 

2. Сергей Торбатов е изследовател с утвърдено име в родната археологическа 

колегия. Свидетелство за това са многобройните научни текстове и участието му в 

значими научни форуми в България и в чужбина, публикации в престижни 

български и чужди научни издания, сред тях монография и части от книги, студии, 

статии и научни съобщения, рецензии. Дълъг низ от археологически проучвания – 

редовни и спасителни разкопки, теренни обхождания, в които доц. С. Торбатов е 
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ръководител или съръководител, допълва научната му кариера. Тук бих откроил 

най-вече проучванията му като ръководител на екип в древния Анхиало и на обект 

Калето при Мездра, като дългогодишни изследователски ангажименти, увенчани 

със сериозни научни резултати. С. Торбатов участва и като хоноруван 

преподавател в специализирани семинари в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и в 

департамент Археология на НБУ, където ръководи и единственият докторант, 

защитила през 2014 г. Тук бих откроил и неговото членство в редколегии: сб. 

Добруджа, Известия на Археологическия институт (главен редактор 2006-2010), сп. 

Археология, АОР (главен редактор 2004-2005). Също и участието му в сериозни 

научни и международни проекти, част от неговите научни занимания по проучване 

на римския лимес и римска археология. В периода 2003-2005 г. е бил и научен 

секретар на НАИМ. 

 

3. Монографията за римския лимес между реките Вит и Осъм, с която С. Торбатов 

участва в конкурса, е сериозно научно изследване, построено върху лични 

наблюдения в серия археологически обходи в географския район. Съдържанието 

на книгата е построено по традиционния модел на археологическото дирене. 

Началото е поставено с природно-географска характеристика на дунавския бряг (I), 

последвано от проследяване на динамиката на промените в администрирането на 

този участък като дял от римското провинциално устройство (II). Следва преглед и 

анализ на писмените сведения за селищната и укрепителна инфраструктура (III), 

който според мен би трябвало да предхожда втора глава, в която са ползвани 

писмените свидетелства. Акцентът на изследването е поставен върху 

идентификацията на селища, но тук структурата е твърде усложнена, може би 

защото те самите са многократно дискутирани в научната книжнина. Така в първата 

част са разгледани хипотезите за локализацията им през десетилетията на научни 

занимания (IV), а в отделни глави са разгледани най-значимите от тях, като след 

обстоен изворов и историографски анализ, те са получили нова и логична 

идентификация със съществуващи на терен археологически структури. Но пък тази 

комплицирана структура на текста е довела до неминуеми повторения. Макар 

самата монография да е замислена като част от поредица, това не изключва нуждата 

от обобщителен текст в края, още повече се касае за хабилитационен труд, а 
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неговото отсъствие създава проблем пред четящия да си изгради подредена в 

детайлите картина на този участък от римския лимес. Същото бих споменал и за 

илюстративния материал – многобройните карти и снимки на терена не 

компенсират нуждата от обобщителна карта на пространството между двете реки с 

локализираните от автора укрепени средища. В края бих обобщил, че работата 

открива кръгозор пред нови търсения и осмисляне на тракийския свят в пределите 

на Римската империя, което е осезаем критерий за постигнатото от автора. 

 

4. Сергей Торбатов участва в конкурса и със значителен брой научни публикации, 

всичките след 2004 г., сред тях части от книги (3), студии и статии (31), рецензии 

(2), някои от тях издадени на чужд език, обнародвани в престижни български 

научни издания и поредици. Списъкът включва и научни съобщения (публикации 

в АОР) и статии в енциклопедични издания (Tabula Imperii Romani). Те покриват 

широк кръг от въпроси в българската историопис по проблемите на тракийската 

археология и древност, най-вече в римско време и в късно-античната епоха. Важно 

уточнение е, че значителна част от публикациите са резултат от лични наблюдения 

в разкопки и теренни обходи, а са и първична публикация на нов изворов материал. 

Сред научните му занимания бих откроил темата за римската военна организация, 

военни средища и фортификационни съоръжения, което е предмет и на неговия 

първи докторат, резултат от теренни проучвания и задълбочени занимания (II-2, -

10, -15, -17, -18, -24, -25, -26, -27, -30). Близки по проблеми са проучванията му на 

селищната археология (II-8, -9, -10, -12, -13, -23, -25, -26, -29) и пътна мрежа (II-3) 

в тракийските римски провинции. Специално бих откроил и изследването на 

административната и военна структура на Добруджа във времето на Принципата и 

късната античност (I-3). Отделна тема са и заниманията му с изследване на 

религиозните култове и светилища (I-1, -2, II-4, -6, -7, -21, -31); некрополи (II-16), 

също и на християнски църковни средища (II-5). Сред написаното са и публикации 

на епиграфски паметници (I-2, II-11, -14, -15, -19, -31) и новооткрити монетни 

находки (І-2, ІІ-28). 

Посочените публикации очертават трайния интерес на С. Торбатов към 

римската античност и селищната археология, видяна през призмата на 

стратегическите цели на римската власт. Значителна част от приносите са резултат 
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от лични наблюдения на терен, които той е осмислил в стремежа си да поднесе една 

по-ясна картина на римската власт и промените които са последвали в прехода към 

епохата на късната античност в балканските провинции. А ясно свидетелство за 

приносите на направеното са многобройните цитирания в научната книжнина – 

общо 520 бр., от тях 140 в реферирани издания, 249 в монографични трудове и 123 

в нереферирани. 

 

*   *   * 

5. В заключение бих акцентирал върху несъмнения принос на предложените за 

обсъждане текстове, които преценявам като резултат от дълъг теренен опит и 

несъмнен научен потенциал. Те ни разкриват изследовател със задълбочени 

интереси и знания за тракийските провинции на империята, ползващ 

възможностите на археологическия анализ на терен и в музейните колекции, добре 

познаващ изворите и постигнатото от поколения изследователи във водещи научни 

школи и научните изследвания, най-вече прецизен в предлаганите реконструкции. 

А това е основанието ми да гласувам положително за присъждането на доц. д-р 

Сергей Торбатов на академичната длъжност „професор“. 

 

 

12 август, 2021 г. 

Костадин Рабаджиев 


