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Становището се основава на представен от докторанта дисертационен труд в 
обем от 358 страници, включващ и 42 фигури. Той е структуриран в увод, четири глави 
със съответни подраздели, заключение с приносните моменти и библиография, 
обхващаща 581 заглавия на кирилица и 171 на латиница. Като цяло, дисертацията е с 
добро графично оформление. 

Изследването, базирано на отлично овладян изворов материал и умел 
изследователски подход, си поставя няколко основни цели. Уводът представя в 
резюмиран вид проблемната ситуация, основната изследователска теза, целта, предмета 
и обекта на изследване, както и конкретните изследователски задачи. Темата е ясно 
формулирана и е част от големите направления: селищна археология, селищни 
проучвания и историческа география. Във фокуса на дисертационния труд е поставена 
необходимостта от подобно изследване, поради тридесетгодишния хиатус от липсата на 
монографично проучване за района на Средна Струма през Средновековието. Основната 
цел, която авторът си поставя, е да предложи реконструкция на селищната система в 
географски обособен регион между билата на планините Пирин и Малешевска, 
проломите на р. Струма, Рупел и Кресна, без района на гр. Петрич в различните времеви 
етапи и проследяване на нейното развитие, както и начин на функциониране. 
Поставената широка хронологична рамка, между XI – XVII в., е обоснована с 
необходимостта да се проследят възможно най-пълно етапите на развитие на селищната 
система, както и да се доловят промените или пък тяхната липса. 

Макар изследването да е интердисциплинарно и да се основава на доста 
разнообразен инструментариум, подборът е направен с вещина и отговаря на 
поставените цели и задачи. Във връзка с това се налага да изтъкна картографския метод, 
без който подобно изследване би се оказало незадоволително, но при Златков то е 
използвано пълноценно, спомагайки за анализ и визуализация на пространствените 
измерения на наличните данни и представяне развитието на селищната система. Още с 
поставянето на задачите е показана визия за всеобхватност при подобно изследване, 
която не се ограничава единствено с критичен преглед на извори и научна литература, 
дефиниране на теоретичен подход и терминология, физико-географски преглед и 
неговата роля, изследване на историческите процеси, водещи до административни и 
политически промени, но се допълва с идентификация на основните селищни единици, 
определяне и изследване на отделни микрорегиони, проследяване на пътната мрежа 
преди средата на XIX в. и опит за обяснения на натрупания емпиричен материал. 

На следващо място и при подобно изследване, изискващо изучаване на 
селищната система, едни от най-сериозните методологически трудности са свързани с 
класифицирането и установяването на адекватна терминология. И тук дисертантът се 



справя убедително, защитавайки аргументирано възприетите от него определения за 
основните селищни категории. 

В първа глава на дисертацията авторът разглежда изчерпателно и в 
ретроспективен план извършените исторически и историко-географски проучвания, 
заедно с археологическите и теренните издирвания, проследява откритите артефакти и 
краеведски проучвания, касаещи определения от него регион. Отделено е внимание и на 
писмените извори от различни епохи, които са представени с необходимата прецизност 
и всеобхватност. 

Следващата втора глава е посветена на историята на Мелнишко, производна и 
неделима от историята за центъра на региона – градът Мелник, която е формирана и до 
голяма степен зависима от политическите събития в тази централна част на Балканите. 
С вещина са представени административните и политическите промени през различните 
исторически периоди между XI – XVII в. Авторът внася убедително важни уточнения 
относно датировки за ключови моменти от местната история, както и определя 
периметъра на градската територия на Мелник, използвайки селищната мрежа.  
Направен е опит за определяне на етническата принадлежност на Мелнишко между XI 
– XII в. с вярната констатация за доминиращ български характер, впоследствие, след 
1205 г., променен в полза на гръцкия елемент, макар населението да остава българско, 
за което авторът привежда като основно доказателство местната топонимия. 
Използвайки  османските данъчни регистри, авторът успява да очертае доста точно 
границите на отделните административни единици (нахии) и да констатира, че 
промените в административните граници на нахия Мелник от XV до XIX в. са 
минимални, а по-значима динамика в това отношение настъпва едва през втората 
половина на XIX в. 

Следващата трета глава е посветена на селищната система в Мелнишко през XI 
– XVII в. Особено важен и приносен момент в тази глава е подробното анализиране на 
деветнадесет предположения за идентификация на села в Мелнишко за периода XI - XIV 
в. Като едно от достойнствата на представения труд може да се посочи, че от 11 известни 
средновековни села в Мелнишко, 9 са идентифицирани от автора със съществуващи и 
днес села въпреки трудностите. Достигнатият извод е, че се наблюдава приблизително 
82% устойчивост на селищната мрежа в района от XIV в. до днес. Впрочем, дублирането 
на теренните издирвания с другите достъпни данни позволява на дисертанта по-голяма 
сигурност при реконструирането на селищната система. В крайна сметка се достига до 
важния извод за наличието на данни за 61 села и четири крепости в района на Мелник 
през XI - XIV в., което е един твърде приличен резултат на фона на други български 
региони. През османският период авторът постига още по-голяма прецизност - от общо 
107 топонима с предложена локализация за 105, което му позволява да направи 
изключително точна селищна картина за периода на XVI в., както и да се проследи 
промяната на броя и религиозната принадлежност на населението. Тук следва да се 
открои и параграф 3 от тази глава, който се спира на шест микрорегионални изследвания 
за отделни землища (на град Сандански и селата Илинденци, Склаве, Кулата, Лешница 
и Поленица) в Мелнишко. Те са примерни детайлни изследвания (case studies), в които 
информацията за всяко землище се предава чрез унифициран модел, чрез което се цели 
стандартизиране на наличните географски, археологически, писмени и езикови данни и 
тяхното обобщаване. 

Последната четвърта глава се спира на пътната мрежа в Мелнишко. Всеки, 
който по някакъв повод се е сблъсквал с пътната мрежа през средновековния период, 
неизменно констатира липсата на данни въз основа на които да се установят древните 
трасета. При това положение дисертантът използва максимален брой конкретни точки 
или „твърди точки“ в ландшафта, през които да очертае участъци от пътя. Отсечките 



между „твърдите точки“, за които няма точни данни, са определени за „транспортни 
зони“. Същината на подобен подход е, че при наличието на повече „твърди точки“, 
„транспортните зони“ ще са по-кратки и по такъв начин може с висока точност те да се 
реконструират, както и цялото древно трасе на пътя. Разбира се, „новите“ неща са 
полезни, но към тях следва да се подхожда с особена предпазливост и винаги да се 
подчертава хипотетичността на крайния резултат, без той да се превръща в установен 
факт! По този метод главният път за Беломорието по долината на Струма, трябва да мине 
при най-малко съпротивление през Кресненския пролом, до реката, но в действителност 
той върви отляво, по билото. Казвам това, тъй като авторът се опазил от прекомерното 
предоверяване на „модерните играчки“ и се осланял на класически методи, но най-
важното – обходил е терена. Наред с това си служи умело и анализира данните, които 
извлича от ландшафта, писмените извори (антични, средновековни, османски, от 
чуждестранни пътешественици и различни описания на традиционната пътна мрежа от 
втората половина на XIX – началото на XX в.), стари карти в различен мащаб, 
археологически данни, добити чрез разкопки, теренни издирвания и други 
недеструктивни методи и накрая, от топонимите. Цялата събрана информация е 
наложена от М. Златков една над друга чрез ретроспективния и ретрогресивния метод, 
за да се получи накрая една максимално близка до реалността представа за старата 
пътната мрежа. Полученият резултат му предоставя възможност да направи 
категоризация на пътищата, които разделя на три категории – първостепенни или 
основни надрегионални пътища (Рупел - Кресна и Неврокоп - Мелник - Петрич), 
второстепенни надрегионални пътища и локални пътища. Общото между първите две 
категории е, че те пресичат голяма част или целия регион и го свързват със съседните. 
Разликата помежду им е в нивото на използваемост и трудността на терена. 

Заключението съдържа обобщение на най-съществените резултати от 
проведеното изследване. Изводите са добре обвързани с проблемите, поставени 
в главите на дисертацията. Като най-съществен момент е посочено, че eдин от значимите 
резултати е поставянето на въпроса за границите на градския район на Мелник в периода 
XI - XV в. и тяхното очертаване. Авторът си служи с данни от различни писмени и 
археологически източници, които интерпретира с помощта на ретрогресивния метод и 
изгражда модел, според който определя центъра и неговата периферия, т.е. град Мелник 
с околните села и техните махали. С други думи, той не само потвърждава извода на Б. 
Цветков за липсата на срив в селищната мрежа между XIII – XIV в. и XV – XVI в., но 
воден от стремеж към максимално доближаване до историческата действителност прави 
опит за определянето на вторични центрове след Мелник или на микро-селищния модел 
и характеризиране на отделните единици в него чрез османските регистри от XVI в. 
Впрочем тъкмо регистрите дават възможност на М. Златков да проследи вътрешната 
динамика не само на селищното, но и на демографското развитие и да стигне до извода, 
че се наблюдава намаляване на населението в редица селища. Въпреки това, авторът 
констатира наличието на голяма степен приемственост в селищното развитие от XII - 
XIV до XIX в. 

Резултатите от дисертационното изследване са представени в две авторски статии 
и пет в съавторство научни публикации. 

Авторефератът на дисертацията като форма, обем и съдържание отговаря на 
нормативните изисквания. 

Към общите достойнства на представената дисертация бих отнесъл отличната 
фактологична и методологична осведоменост и компетентност; проявената способност 
за концептуализация, умението добре да се структурира, да се систематизира и 
обобщава, както и умелото боравене с детайли от анализа, които в много случаи са 
използвани като допълнителни аргументи към тезите; изчистения, аналитичен стил на 



изложение: фактологична аргументираност и логическа обоснованост на изводите; 
добросъвестност в цитирането; стегнатост и консистентност на изложението. 

Наред с това, като занимавал се подробно с региона на Струма, трябва да 
отбележа няколко неща, които следва да бъдат изтъкнати. На първо място, съчетаването 
на данни от писмените извори за периода XV - XVI в. с тези на археологията от XI – XIV 
в., нещо срещано рядко в полето на археологическата гилдия. Този подход помага на 
автора за първи път в българската средновековна археология да проследи историческите 
процеси и тяхното отражение в Мелнишко през Средновековието и да направи 
убедителна реконструкция на градската територия на Мелник в периода XI - XVII в. На 
следващо място, Златков извежда данни за 60 села и четири крепости в района на 
Мелник през XII - XIV в. и прави идентификация на почти всички, споменати в 
османските регистри от XVI в. селища в нахия Мелник. На трето място следва да се 
открои неговата плодотворна работа с шест отделни микрорегиони на ниво землище. На 
И накрая, реконструкциите на първостепенните и второстепенните пътища от старата 
пътна мрежа, която функционира с малки промени от Античността до XIX в. Тук следва 
да добавя като принос и приложенията към дисертацията, особено картите.  

Накратко, дисертантът е постигнал резултат, с който не могат да се похвалят нито 
виенската група, работеща по Tabula Impreii Byzantini (от която вече 30 г. се очаква тома, 
включващ Струма), както и самият Михайло Попович, завеждащ секция „Балкани“ на 
TIB, претендиращ за „познавач“ на региона на Струма и Струмешница! Това ми дава 
основание да препоръчам публикуване на тази дисертация след привеждането ѝ във 
съответстващ за монография вид. 

Към така представения дисертационен труд имам следните забележки, които се 
отнасят: до частта, касаеща Ключ (Клидион) (66 с.), където авторът не е съгласен с 
чужди мнения, но остава само с изразяването на „несъгласие“; до похода на Теодор 
II Ласкарис от 1254 г. следва да се вземе предвид и статията: Th. Thomov, Who was the 
Eponym of the Village with the Enigmatic Name of Kondofrej in the Valley of the Strymon? 
ЗРВИ LI (2014) 135-150; до транскрипцията на Острово (бел. 150, 116 с.), където е 
възприето неправилното предложение на М. Попович! 

Горните констатации са несъществени по характер и не накърняват 
положителната ми оценка на дисертационния труд. Като цяло Методи Златков се е 
справил успешно с основното изискване към един докторант - да покаже, че е в 
състояние да провежда научно изследване, че има съответния капацитет да изпълнява 
изследователски задачи. Той представя задълбочен дисертационен труд, в който 
подхожда многоаспектно към разглеждания проблем. 
Моите лични впечатления от докторанта потвърждават убеждението ми, че той има 
потенциал за успешна професионална реализация в сферата на научните изследвания. 
Завършил висшето си образование в Софийския университет „ Св. Климент Охридски” 
със степен „бакалавър” и „магистър” по археология той продължава развитието си като 
асистент в Националния археологически институт с музей при БАН. Проявява 
забележително усърдие и систематичност в подготовката на дисертационния си труд, 
плюс воля и инициативност в търсенето на допълнителни възможности за 
професионално усъвършенстване и повишаване на компетенциите си чрез участия в 
редица научни форуми у нас и в чужбина. Притежава добри комуникативни и 
компютърни умения, чувство за отговорност, капацитет за работа в екип, креативност и 
ясно изразен интерес към изследователска дейност. 



Гореизложеното ми дава основание убедено да дам своята ПОЛОЖИТЕЛНА 
оценка и да препоръчам на почитаемото Научно жури да присъди на асистент Методи 
Димитров Златков образователната и научна степен „доктор” по професионално 
направление 2.2. История и Археология, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки. 
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