
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Венцислав Николов Динчев 

(Национален археологически институт с музей към БАН) 

ПО КОНКУРСА 

за заемане на академичната длъжност 

„ПРОФЕСОР” в професионално направление „2.2. История и археология“, 

за нуждите на Секцията за антична археология 

при Националния археологически институт с музей към БАН,  

обявен в ДВ бр. 32/ 16.04.2021 г., 

с кандидат – доцент, д-р 

СЕРГЕЙ  БОРИСОВ  ТОРБАТОВ 

 

На конкурса за професор, обявен в Националния археологически институт 

с музей към БАН (НАИМ–БАН) за нуждите на Секцията за антична 

археология (САА), се явява един кандидат – доцент д-р Сергей Борисов 

Торбатов. Той е защитил дисертационен труд на тема „Укрепителната система 

на провинция Скития (края на III–VII в.)“ през 1999 г. в НАИМ–БАН. От 1985 

до 1996 г. работи в Исторически музей (днес – Регионален исторически музей) 

– Добрич, отдел „Археология“. През 1996 г. постъпва като специалист-

проучвател в САА на НАИМ-БАН. От 1999 г. е главен асистент (научен 

сътрудник, I степен). През 2004 г., след проведен конкурс, е избран за доцент 

(страши научен сътрудник, II степен) в НАИМ–БАН.  

Резултатите от научноизследователската дейност на доц. С. Торбатов, 

представени в конкурсната документация, надхвърлят минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“, 

съгласно чл. 2б (2) от Закона за развитието на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ) и чл. 1а (1), респ. – Приложение (област 2, професионално 

направление 2.2.) на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, и отговарят на 

останалите условия, предвидени в чл. 29 на ЗРАСРБ и чл. 60 на Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ. Има преподавателска дейност, вкл. един успешно 

защитил докторант. Бил е научен секретар на НАИМ–БАН. Участвал е в много 

научни конференции и изследователски проекти, вкл. в международни такива. 

Участвал е в редакционните колегии на различни специализирани издания, 

вкл. като главен редактор. Ръководил е десетки теренни, спасителни или 

редовни проучвания на много археологически обекти. 
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 Приложеният списък на публикации на доц. С. Торбатов, обнародвани от 

2004 г. насам, т.е. след придобиването на академичната длъжност „доцент“, 

съдържат заглавията на: четири монографии, от които три колективни, на 

български език (№№ I/1-/3 по приложения списък), и една с еднолично 

авторство (№ I/4), билингва – на български и английски език; тридесет и една 

студии и статии на български и английски език в известни наши и чужди 

издания (№№ II/1-/31), от които тридесет обнародвани и една под печат (№ 

II/31); две рецензии на английски език (№№ III/1, /2); сто и шестнадесет статии 

и анотации на английски език (№№ IV/1-/116) в “Tabula Imperii Romani” (R. 

Ivanov /ed./. TIR. K-35/2 – Philippopolis. Sofia, 2012); петдесет и седем 

съобщения (№№ V/1-/57), еднолични или в съавторство, в поредицата 

„Археологически открития и разкопки“ (издание на НАИМ-БАН). Една от 

студиите (№ II/2) възпроизвежда проблематика и съдържание от по-рани 

публикации, вкл. от обнародваната през 2002 г. дисертация на кандидата, и не 

би следвало да е актив в настоящия конкурс. 

Доц. С. Торбатов е отдавна утвърден в научната общност изследовател на 

римската и късноантичната епохи на Балканите. Доказателство за това са 

представените в конкурсната документация над 500 цитата на негови 

публикации от наши и чужди автори за периода 2004-2020 г. Впечатляващ е 

широкият спектър на неговите научни интереси. Добре познавам неговото 

творчество и, предвид задълженията ми като автор на становище, изцяло 

потвърждавам научните му приноси, представени в конкурсната 

документация. В значителен брой публикации се разглеждат проблеми на 

местната  селищна структура през I–VI в. Тук заслужава да се изтъкнат 

неговите „допълнения“/ “addenda” към второто издание на „История на 

Добруджа“, Т. 1, В. Търново, 2011 (№ I/3), както и публикациите му за 

изследвани от него обекти край с. Горско Абланово, с. Крепча и с. Садина, 

Търговищко, с. Рибен, Плевенско, при гр. Мездра, при с. Овчеполци, 

Пазарджишко, за крайдунавските Palatiolum, Anasamus, Trimammium, Sexaginta 

Prista (№№ I/3, II/8-/10, /13, /17, /18, /23-/27, /29, /30). Важна тема за кандидата 

е военното дело, в частност римската военна организация и военните обекти 

по Долния Дунав (№№ I/3, I/4, II/11, /14, /15, /17-/19, /23, /26, /27, V/40). Траен 

е интересът му към античната и късноантичната фортификация (№№ II/10, /12, 
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/24-/27, /29, /30), а също към култовите практики и съответни обекти от 

днешната ни територия, чието археологическо проучване е осъществено под 

негово ръководство или с негово участие. Тук заслужава да се споменат 

култовият скален комплекс „Водна – Тъмно“ край с. Табачка, Русенско, и 

светилището на Тракийския конник край Sostra, на които са посветени две от 

колективните монографии с негово участие (№№ I/1, /2). С безспорни приноси 

са и сведенията му за ред други култови обекти (№№ ІІ/4-/7, /9, /10, /12, /24, 

/29). В публикации, обнародвани след 2004 г., доц. С. Торбатов защитава 

репутацията си и на авторитетен изследовател на местната антична и 

късноантична пътна мрежа (№№ I/4, ІІ/13, /27). Научната му „визитка“ 

включва още специализирани епиграфски, лапидарни и тегуларни изследвания 

(№№ I/2, II/4, /11, /14, /15, /19, /31), както и публикуване на нумизматични 

находки (№№ I/2, II/10, /28, /29). Подобни изследвания, обикновено 

неприсъщи за един теренен археолог, са поредно доказателство за творческия 

капацитет на кандидата.  

Последната, едноличната монография на доц. С. Торбатов – „Непознатият 

римски лимес в България. Ч. 1. Между реките Вит и Осъм“/ „The Unknown 

Roman Limes in Bulgaria. P. 1. Between the Vit and the Osam Rivers” 

(издателство „Фабер“, В. Търново, 2021), в основата на която са две по-ранни 

студии (№№ II/26, /27), притежава ясна структура и включва: предговор, в 

който са обосновани времевия и териториалния обхват на изследването; 

природо-географска характеристика на изследвания ареал – десния дунавски 

бряг между реките Вит и Осъм (гл. I, с. 13-20); исторически очерк за ареала 

през римската и късноантичната епохи (гл. II, с. 21-40); обзор и критичен 

анализ на писмените извори за намиращите се в него военни и цивилни обекти 

(гл. III, с. 41-68); преглед и критичен анализ на изказаните мнения в 

съвременната историография за тяхната локализация (гл. IV, с. 69-98); 

аргументация на авторовата локализация на въпросните обекти – 

ранноримския Anasamus (гл. V, с. 99-136); късноантичния Ansamus/ Ἀσημοῠς/... 

(гл. VI, с. 137-157), Λαπιδαρίας (гл. VII, с. 158-180), Λουκερναρία (гл. VIII, с. 

181-190); дискусия за изясняване на трасето на римския крайдунавски път в 

изследвания ареал (гл. IX, с. 191-208); внушителен списък на използваната 

научна литература (с. 209-236/ 239).  
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