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С Т А Н О В И Щ Е  

от доц. д-р Олег Ангелов Александров  

катедра „Археология“, Исторически факултет, ВТУ 

член на Научното жури (Заповед № І – 1068/27.07.2022 г.) 

във връзка с обявен конкурс (ДВ 39/27.05.2022 г.) за заемане на академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ” в професионално направление 2.2. История и археология  

за нуждите на Секция за интердисциплинарни изследвания и АКБ при НАИМ – БАН  

 

 

Конкурсът е обявен в ДВ 39/27.05.2022 г. за нуждите на Секция за 

интердисциплинарни изследвания и археологическа карта на България при НАИМ – 

БАН. Съставът на научното жури е определен със Заповед № І – 1068/27.07.2022 г. на 

директора на НАИМ – БАН. Първото заседание се проведе на 03.08.2022 г., при което 

не бяха констатирани процедурни нарушения. Единственият кандидат за обявената с 

конкурса академичната длъжност изпълнява минималните национални изисквания по 

чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, чл. 53 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 18 от 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в Националния археологически институт с музей при 

Българската академия на науките. 

Кандидатът Иво Динчев Чолаков е с дългогодишна научна кариера. След 

придобиването на ОНС „Доктор“ през 2006 г. последователно заема академичната 

длъжност „главен асистент“ в Секцията по антична археология (от 2007 г.) и в 

Секцията за интердисциплинарни изследвания и АКБ при НАИМ – БАН (от 2017 г.). 

За участието си в конкурса кандидатът представя: 20 статии и студии, издадени 

в авторитетни научни издания, посветени предимно на римската, късноримската и 

ранновизантийска икономика и тясно свързаните с античното и късноантичното 

производство инструменти; 4 статии под печат (всички на английски език); 52 статии в 

АОР, отразяващи впечатляващата по обем теренна работа на гл. ас. д-р Иво Чолаков; 7 

учебници и научнопопулярни издания; 2 монографии; 22 участия в национални и 

международни конференции; респектиращите 120 цитирания на научната му 

продукция. 
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Монографичното изследване, с което кандидатът участва в конкурса, е с 

авторски колектив, в който водещ автор, видно от разделителния протокол, е Иво 

Чолаков: Чолаков, И. Д., Александрова, С., Русева, В., Пеева, Н. Могилен некропол от 

римската епоха край гр. Стралджа, Ямболско. Българско е-списание за Археология, 

Supplementum, 5, 2016, ISBN:978-619-90156-4-3. Колективната монография представя 

резултатите от спасително археологическо проучване, свързано с изграждането на 

автомагистрала „Тракия“. Обнародвани са напълно проучените пет могили от 

некропола (с общо 31 гроба, от които 19 трупоизгаряния и 12 трупополагания; 

деветнадесет комплекса със следи от поменални действия; две погребения на коне). 

Всички разкрити структури са описани и съотнесени спрямо античната и съвременната 

топографска среда. Обоснована е тяхната функционална, типологична и хронологична 

интерпретация. Установена е последователността при формирането на локализираните 

могилни насипи и техните околомогилни пространства. Гробните съоръжения и тези, 

свързани с поменалните практики са систематизирани и представени като единни 

комплекси. Анализът на всяко съоръжение е описан като съвкупност от: функционална, 

типологична и хронологична интерпретация; антропологичен анализ на скелетните 

останки; обвързване с данните, получени от обработката на керамичния материал, 

дребните находки и монетите. Проученият некропол допълва информацията за 

погребалните практики и ритуали на местното население в Тракия през периода на 

римската власт. Потърсено е мястото му сред подобни некрополи от същото време. 

Въведен е в научно обръщение разнообразен археологически, нумизматичен и 

антропологичен материал. Представеният научен труд има високи качества и като 

дидактическо средство, което често препоръчвам на студентите, като пример за 

напълно завършено археологическо проучване (включващо своевременно и качествено 

обнародване на получените резултати). 

След запознаване с представените материали и съдържащите се в научните 

публикации приноси, считам за основателно да дам своето положително становище 

колегата гл. ас. д-р Иво Динчев Чолаков да заеме академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ” в Секцията за интердисциплинарни изследвания и археологическа карта 

на България при НАИМ – БАН. 

 

Велико Търново 

3 октомври 2022 г.                 доц. д-р О. Александров 


