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СТАНОВИЩЕ 
по конкурс за заемане на академична длъжност  

„доцент“ 

в професионално направление 2.2. История и археология  

(специалност Праистория),  

за нуждите на отдел „Експозиции“ в НАИМ-БАН, 

обявен в ДВ, бр. 39 от 27.05.2022 г. и на интернет страницата на НАИМ-БАН 

 

Становището е изготвено от: доц. д-р Юлия Милчева Цветкова,  

СУ "Св. Климент Охридски", ИФ, Катедрата по Стара история, тракология и 

средновековна история 

 (академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия - месторабота), 

 в качеството ми на член на научното жури по Професионално направление: 2.2. 

История и археология (специалност Праистория) 

(професионално направление/научна област) 
конкурса съгласно Заповед № № І 1066/27.07.2022 г. на Директора на НАИМ-БАН. 

 

За участие в обявения конкурс са подали документи единствен кандидат:  

гл. ас. д-р Камен Яворов Бояджиев, отдел Експозиции, НАИМ-БАН 

(академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия, научна организация) 

 

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

1. Данни за кандидатурата 
Представените по конкурса документи от кандидата съответстват на изискванията 

на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 
степени и за заемане на академични длъжности в НАИМ-БАН. 

За участие в конкурса кандидатът Камен Яворов Бояджиев е представил списък от 
общо 19 заглавия, в т.ч. 2 монографии, 4 студии (една под печат) и 13 статии. 
Публикациите са реализирани в български и чуждестранни научни издания, 5 на 
български и 13 на английски език. Кандидатът е самостоятелен автор в шест от 
трудовете, другите 12 са в съавторство, където той е водещ автор в три от тях и сред 
първите автори в останалите девет. Представени са и 2 на брой сканирани документа, 
подкрепящи постиженията на кандидата: копие на диплома за образователна и научна 
степен „доктор“ и разпределителен протокол за авторство в колективния монографичен 
труд „Върхари и Орлица: две халколитни селища от източните Родопи“ Я. Бояджиев, К. 
Бояджиев (ред.), София, 2022 (Спасителни археологически проучвания по 
инфраструктурни проекти, т. ІІ), DOI: https://doi.org/10.53250/areip2), представен като 

https://doi.org/10.53250/areip2
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хабилитационен труд и покриващ изискванията за такъв по настоящия конкурс според 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 
академични длъжности в НАИМ-БАН. Кандидатът е представил също така 
автобиографична справка, списък на всички негови публикации (в това число 2 
монографии, 4 студии, 13 статии, 30 публикации в АОР, 1 отзиви/рецензии, 31 научно-
популярни публикации – общо 81 заглавия), списък на цитираните му публикации 
(установени 71 цитирания), резюмета на трудовете, с които кандидатът участва в 
конкурса, авто-справка за приносите и справка са покрити минималните национални 
изисквания. 

Документите са организирани според правилата за конкурса коректно, лесно за 
работа с тях и отлично онагледяват постиженията на кандидата. 

2. Данни за кандидата 
Според представената автобиографична справка научното и академично развитие 

на Камен Бояджиев протича последователно и целенасочено. След завършването му през 
2006 г. на магистратура по Археология към СУ, той придобива през 2011 докторска 
степен към НАИМ-БАН в секция по Праистория, при което работата си по 
докторантурата съчетава паралелно с работата като уредник в отдел Експозиции. След 
придобитата докторска степен той е избран през 2012 г. на длъжност главен асистент в 
същия отдел, а от 2013 г. поема поста на негов ръководител.  

Камен Бояджиев е активен теренен археолог и вече 21 години ежегодно участва в 
различни археологически проучвания в страната като стажант, заместник научен 
ръководител и ръководител на разкопки и теренни издирвания. Има 13 участия в 
международни конференции и отлични умения за работа със специализиран компютърен 
софтуер. 

3. Обща характеристика на научните трудове и постижения на кандидата 
Научните трудове, с които Камен Бояджиев кандидатства за конкурса (2 

монографии, 4 студии и 13 статии), попадат в изследователската област на праисторията 
на българските земи – в епохите на неолита и халколита. Разглежданите проблемни и 
тематични кръгове обхващат някои специфични и конкретни теми като въоръжението и 
военно дело през халколита, в която област колегата Бояджиев се очертава като водещ 
специалист в българската наука, както и наблюденията му върху отбранителни 
съоръжения през неолита и халколита. Проучванията му на такива знакови обекти като 
тел Юнаците, селищата при Върхари и Орлица, позволяват на кандидата да разглежда и 
някои обобщаващи и обхватни теми като модели на развитието на халколитните култури 
в Източни Родопи, както и по отношение на прехода към късния неолит в 
Горнотракийската низина. 

От предоставената справка, е видно, че те отговарят на минималните национални 
изисквания (по чл. 2б, ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ) и съответно на допълнителните изисквания 
на НАИМ-БАН за заемане на академичната длъжност „доцент” в научната област и 
професионално направление на конкурса. Представените от кандидата научни трудове 
не повтарят такива от предишни процедури за придобиване на научно звание и 
академична длъжност и са публикувани след защитата на докторската му дисертация. 
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Няма доказано по законоустановения ред плагиатство в представените по конкурса 
научни трудове. 

4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, съдържащи 
се в материалите за участие в конкурса 

Научните приноси на трудовете на Камен Бояджиев по конкурса са безспорни. За 
пръв път той разглежда проблематиката на въоръжението през халколита (особено 
интересни са наблюденията му върху каменните боздугани, предложената типология и 
набелязани териториални специфики на разпространение, което позволява да бъдат 
популяризирани и правилно идентифицирани подобни находки), обработва и публикува 
значителен брой непубликувани подобни артефакти, което позволява те да станат 
обществено научно достояние.  

Добри практики са демонстрирани и със своевременните публикации на 
резултатите от интензивните археологически проучвания на двете халколитни селища в 
Източни Родопи при с. Върхари и Орлица. Проучвани спасително по инфраструктурни 
проекти, с обща публикация от 2022 г. в рамките на колективна монография, под съ-
редакторството на Камен Бояджиев, тези два обекта са въведени в научен оборот и имат 
потенциал да станат епоними на културата в региона. Монографията е представена като 
основен хабилитационен труд по конкурса, където Камен Бояджиев е автор на десет 
раздела (по БДС стандарт 130 стр. текст), разглеждащи ключови за двата обекта теми – 
история на проучванията, керамичния ансамбъл от Върхари, селищното устройство при 
Орлица, както и разделите за дребните (но многобройни) находки от двата обекта 
(каменни сечива и украшения или керамични предмети). Авторството на колегата е 
коректно отразено в съдържанието на книгата, а и административно показано чрез 
приложения разпределителен протокол.  

Камен Бояджиев участва в авторските колективи на две публикации на много 
актуалната в последните години проблематика на геномните и ДНК изследвания, по 
отношение на изследванията на еволюцията на хепатитния вирус и на идентифицирането 
на хаплогрупите за проследяване на неолитната експанзия към западна Европа. 

Значителна част от трудовете са на английски език, билингва или снабдени с 
английско резюме, което позволява достиженията на колегата да бъдат достъпни за 
международната научна общност, а от тук и резултатите на българската археология да са 
правилно популяризирани. 

От приложената справка на 71 цитирания на трудове на колегата е видна още 
веднъж актуалността на разработваните от него проблемни кръгове и широката 
положителна международна оценка, която предлаганите от него наблюдения и хипотези 
получават. 

5. Критични бележки и препоръки  
Трудовете на колегата Камен Бояджиев се отличават с високо методическо 

равнище, отлична литературна осведоменост, точност и пълнота на резултатите.  
Като препоръка към научния орган на НАИМ-БАН бих си позволила да 

препоръчам да се помисли как адекватно да се отрази в обема страници на научната 
продукция съпътстващият и неразделен от текста табличен, графичен и илюстративен 
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материал. Сам по себе си той представя не само техническите умения на автора за 
адекватен подбор, графично чертане и заснемане на съответни ситуации и артефакти, но 
е и неизменна част от научната дейност по документиране, каталогизиране и 
типологизиране, и следва също така да намери правилно място при отчитането на труда 
кандидатите. Така например, при колегата Камен Бояджиев броят на страниците в 
пагинацията на някои раздели е реално много повече, отколкото по прилагания БДС 
стандарт за текстовата част (съгласно Правилника на НАИМ-БАН): в раздела „ХІ.3. 
Форми и украса на керамичните съдове“. –  В: Я. Бояджиев, К. Бояджиев (ред.). Върхари 
и Орлица: две халколитни селища от източните Родопи. София, 2022, с. 323-418, той 
заема 95 стр., отколкото посочените 61 по БДС, което на практика ощетява донякъде 
правилното възприемане всичкия вложен труд по този раздел. 

6. Лични впечатления за кандидата 
Камен Бояджиев се отличава с комуникативния си и отворен към нови идеи 

характер. Имах възможност да участвам с него в проведените обучения и работата по 
издирванията трасето на газопровода НАБУКО през 2011 г., където личните ми 
впечатления за един усмихнат (млад) човек, любознателен, бързо възприемащ, 
инициативен и вземащ правилни решения, се потвърдиха през годините. Удоволствие е 
да видиш израстването на един добър учен и ценен специалист в областта си, от каквито 
нашата наука има нужда. 

7. Заключение за кандидатурата  
След като се запознах с представените в конкурса материали и научни трудове и 

въз основа на направения анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и 
научно-приложни приноси, потвърждавам, че научните постижения отговарят на 
изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и съответния Правилник на 
НАИМ-БАН за заемане от кандидата на академичната длъжност „доцент“ в научната 
област и професионално направление на конкурса. В частност кандидатът удовлетворява 
минималните национални изисквания в професионалното направление и не е установено 
плагиатство в представените по конкурса научни трудове.  

Давам своята положителна оценка на кандидатурата.  
 

II. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Въз основа на гореизложеното препоръчвам на научното жури да предложи на 

компетентния орган по избора на НАИМ-БАН да избере Камен Яворов Бояджиев да 
заеме академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История и 
археология (специалност Праистория). 

 

 

25.9.2022 г.  Изготвил становището: ........................................................... 

    (Доц. д-р Юлия Цветкова)  
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