
СТАНОВИЩЕ 

 

на проф. дин Диляна Ботева-Боянова (Исторически факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“) за кандидатурата на гл.ас.д-р Иво Динчев Чолаков за академичната длъжност 

„доцент“ в професионално направление 2.2. „история и археология“ за нуждите на Секция 

за интердисциплинарни изследвания и археологическа карта на България, НАИМ-БАН 

 

 

На конкурса, обявен в ДВ бр. 39/27.05.2022, се е явил само един кандидат ― колегата 

гл.ас. д-р Иво Динчев Чолаков, който от 2006 г. притежава образователната и научна 

степен „доктор“ по научната специалност 05.03.12 Археология, а от 2017 г. е главен 

асистент в НАИМ-БАН. 

От приложените от кандидата документи е видно, че той отговаря на всички законови 

изисквания за участие в конкурса. 

Кандидатът е участвал с доклад в 22 конференции (от които осем международни, от 

тях пет в чужбина) и е бил ръководител на 24 археологически теренни проучвания.  

В конкурса колегата Иво Чолаков участва с хабилитационен труд и с публикувани 

като автор или – по-често! – като съавтор: четири студии (nos 4, 7, 10, 14 от списъка 

„Студии/статии“; две от тях публикувани в American Journal of Archaeology ‒ nos 4 и 10), 

16 статии (една публикувана в Белград ‒ no. 5, a осем на английски език в български 

издания ‒ nos. 3, 6, 9, 11, 13, 15-16, 18), 49 отчета на резултати от археологически разкопки 

и теренни издирвания след 2006 г., в които кандидатът е автор или съ-автор (nos. 1-3 от 

общо 52 в списъка „Статии в АОР“ са публикувани преди защитата на докторската 

дисертация), шест научно-популярни издания (nos. 1-2 и 4-7 от списъка „Учебници и 

научно-популярни издания“) и един учебник за пети клас, чиито авторски колектив 

включва и колегата Иво Чолаков (no. 3 в списъка „Учебници и научно-популярни 

издания“). Това само по себе си е сериозен обем научна продукция, която респектира 

също с избора на теми, а и с избран подход на работа.  

Хабилитационният труд е на тема „Могилен некропол от римската епоха край гр. 

Стралджа, Ямболско“ (302 с.), публикуван като Supplementum, 5 на Българско е-списание 

за археология още през 2016. Става дума за колективна монография, в която според 

представения разделителен протокол кандидатът в конкурса за доцент Иво Чолаков е 

автор на ок. 120 стандартни страници. Публикацията представя резултатите от 

археологическо проучване и е сериозен принос в изследването на тракийските погребални 

практики през римската епоха. Тук аз бих откроила изрично важните наблюдения за 

възможна връзка между тези практики и иконографията на т.нар. Тракийски Херос (no. 2 в 

списък „Монографии“, с. 131). 

В документацията по конкурса колегата Иво Чолаков е приложил и справка за 

забелязаните цитирания, които са общо 120 на негови 39 публикации. От тях ок. 30 са 



дело на чуждестранни изследователи. Този факт е безспорно свидетелство, че кандидатът 

е ясно разпознаваем от изследователите в неговата област на научни дирения, при това не 

само в България, но и в международен план. 

Процедурните изисквания на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и на Правилника за неговото прилагане са спазени. Кандидатът 

отговаря на всички допълнителни изисквания, предвидени и в съответния Правилник на 

НАИМ-БАН за заемане на академичната длъжност, за която се явява на конкурса. Това ми 

дава основание да препоръчам кандидата гл.ас. д-р Иво Динчев Чолаков за заемане 

на академичната длъжност „доцент” в НАИМ-БАН. 

София, 4.10.2022     подпис:  

проф. дин Диляна Ботева-Боянова 


