
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Венцислав Николов Динчев 

(Национален археологически институт с музей към БАН) 

ПО КОНКУРСА за заемане на академичната длъжност 

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

за нуждите на Секцията за за интердисциплинарни изследвания и 

археологическа карта на България 

при Националния археологически институт с музей към БАН,  

обявен в ДВ, бр. 39/ 27.05.2022 г., 

с кандидат – главен асистент, д-р ИВО ДИНЧЕВ ЧОЛАКОВ 

 

На конкурса за академичната длъжност „доцент“, обявен в Националния 

археологически институт с музей към БАН (НАИМ–БАН) за нуждите на 

Секцията за интердисциплинарни изследвания и археологическа карта на 

България, се явява един кандидат – гл. ас., д-р Иво Динчев Чолаков. Той е 

защитил дисертационен труд на тема „Оръдия на труда от територията на 

България през периода I–VI век“ през 2006 г. в НАИМ–БАН. От 2007 г. е 

главен асистент в НАИМ–БАН (до 29.06.2017 г. – в Секцията за антична 

археология, а оттогава до днес – в Секцията за интердисциплинарни 

изследвания и археологическа карта на България).  

Резултатите от научноизследователската дейност на гл. ас. И. Чолаков, 

представени в конкурсната документация, покриват минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, 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. 24 на ЗРАСРБ, чл. 53 на Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и чл. 18 на Правилника на НАИМ–БАН за условията и 

реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности.   

Приложеният списък на публикации, обнародвани от 2007 г. насам, т.е. 

след придобиването на образователната и научна степен „доктор“ и на 

академичната длъжност „главен асистент“, съдържат заглавията на две 

монографии (№№ I/1, I/2 по приложения списък; първата – еднолична, втората 

– колективна), двадесет и две студии и статии на български и английски език 
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(седемнадесет обнародвани – №№ II/3-/20, и четири под печат – №№ II/21-/24; 

осем с еднолично авторство и тринадесет в съавторство), близо петдесет 

съобщения за проведени теренни археологически проучвания (авторски и 

съавторски статии в поредицата „Археологически открития и разкопки“ 

/“АОР“/ – №№ III/4-/52), няколко статии в каталожни издания (№№ IV/1, /4-

/7), един учебник и едно учебно помагало (№№ IV/2, /3, в съавторство). С 

първата монография от 2010 г. – „Римски и ранновизантийски метални 

инструменти от територията на България (І – началото на VІІ век)“, 

кандидатът обнародва дисертационния си труд, т.е. тя не би следвало да е 

актив за настоящия конкурс.  

Някои от изредените по-горе публикации също са тематично близки със 

защитения дисертационен труд. С тях кандидатът доразвива идеите си, 

изложени в същия (№№ II/8, /16), или публикува новооткрити антични оръдия 

на труда и инструменти (№№ II/3, /17). Участието му в разкопките на Heraclea 

Sintica има за резултат и разширяване на неговия интерес към занаяти и 

занаятчийски инструментариум отвъд разглежданите в дисертацията, вкл. към 

производството на теракоти и съответните артефакти (№№ II/7, /18). 

Част от публикационното творчество на кандидата е насочено към 

систематизиране и обобщаване на информацията за археологическите 

разкопки в България, респ. – към открояване на тенденциите в развитието на 

археологическата наука у нас в периода 2006-2011 г. (№№ II/4-/6, /9-/15)  

Активното участие на кандидата в проучването на Deultum намира засега 

израз в две предадени за печат публикации – за некрополите на римската 

колония (№ II/21) и за сателитните обекти в нейната околност (№ II//23).  

Важно място в теренната и публикационната дейност на кандидата през 

последните години заема проучването на късноантичния комплекс край с. 

Мировяне, Столична община, и обнародването на съответните резултати (№№ 

II/19, /20, /22). В качеството си на ръководител на проучването на този обект, 

той полага похвални усилия и за неговото социализиране, вкл. за 

популяризирането му сред местната общественост. Афинитетът към 

социализирането на резултатите от археологическите проучвания изобщо 

намира израз и в участието му в изготвянето на учебник по история на 

цивилизациите (№ IV/2) и на едно учебно помагало (№ IV/3).  
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