
Становище 

 от  

доц. д-р Красимир Ников, 

член на Научно жури в конкурс за доцент по специалността 2.2. История и 

археология (специалност – Праистория), за нуждите на Национален 

археологически музей, обявен в ДВ, бр. 39/27.05.2022 г. 

 

Конкурсът е обявен въз основа на решение на Научния съвет на 

НАИМ-БАН (Протокол № 43 от 18.05. 2022 г.), а Научното жури е 

сформирано със Заповед № I-1066 от 27.07. 2022 г на Директора на НАИМ-

БАН. Спазени са всички процедурни изисквания от Правилника за 

прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБ и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в НАИМ-БАН. 

В конкурса за доцент участва един кандидат – гл. ас. д-р Камен 

Яворов Бояджиев, който отговаря на минималните национални изисквания 

по чл. 2б, ал. 2, 3 и 5 от ЗРАСРБ и изискванията по чл. 15, ал. 3 и чл. 18, ал. 

2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в НАИМ-БАН. 

Явор Бояджиев е магистър по археология (СУ „Св. Кл. Охридски“, 

2006 г.) и доктор по археология (Секция по праистория - НАИМ-БАН, 

2011 г.). От 2012 г. насам е главен асистент в отдел Експозиции на 

Националния археологически музей, като от 2013 г. е негов ръководител. 

Кандидатът участва в обявения конкурс с 8 глави от колективно 

изследване (хабилитационен труд), 4 студии, 13 статии и 32 съобщения, 31 

от които в поредицата „Археологически открития и разкопки“. Приложен е 

още и списък, който отразява музейната и научно-популяризаторската 

дейност на кандидата в областта на археологията, като автор (Българска 

археология. Каталог към изложба; Електронно списание Българска наука; 



Спасителни археологически проучвания по разширението на 

газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз), съставител и редактор 

(Българска археология. Каталог към изложба).  

Изследванията върху каменномедната и новокаменната епоха 

оформят една от основните сфери на интереси на кандидата и заемат важен 

дял в научната продукция на Камен Бояджиев. Те обхващат широк кръг от 

проблеми и се простират от публикуване и анализ на конкретни групи от 

артефакти: каменни накити (монография- гл. VI), сечива и оръжия 

(монография – гл. V; статии: № 1; 3; гл. V – Орлица), керамика и 

керамични предмети (монография гл. X; XI. 1; XI. 3), предмети от 

благороден метал (студии - № 1) през анализ на различни аспекти на 

селищното развитие (студии № 2, 4; статии № 2, 4, 5, 6, 9) и явления в 

обществените процеси (статии № 7, 8) до изследвания, касаещи 

радиовъглеродното моделиране (студии - № 3) и проблеми на развитието 

на Горнотракийската низина през неолита (№ 10). Интердисциплинарните 

трудове оформят отделна част в творчеството на кандидата (статии № 11, 

12, 13). 

Друга изследователска област в научната продукция на Камен 

Бояджиев е свързана с обнародването на резултати от теренни 

археологически проучвания в поредицата „Археологически открития и 

разкопки“. Тези публикации са посветени на различни по тип дейности 

(издирване на археологически обекти № 1, 4, 5, 8 14, 20, 23, 25, 27, 30), 

(археологически разкопки на селища, селищни могили, скални структури, 

пещери № 2, 3, 6-7, 9, 10-13, 15-19, 21-22, 24, 26, 28-29) и хронологически 

обхващат периоди от праисторията до античността. Цялата научна 

продукция на кандидата се отличава с добър стил, стегнат, ясен изказ и 

пълноценно усвояване на една разнообразна терминология. 

Камен Бояджиев има множество участия в престижни международни 

научни форуми и събития. 



Той е участвал и в над 30 теренни археологически проекта като 

ръководител, зам. ръководител или член на екипа, сред които са 

проучванията на СМ Юнаците, халколитно селище Върхари, халколитно 

селище Орлица, Голямата пещера, Великотърновско и др. 

Всяка една от посочените сфери в творчеството на кандидата 

предлага несъмнени научни приноси. В областта на изследванията, 

посветени на каменномедната епоха се откроява колективното изследване 

„Върхари и Орлица: две халколитни селища от източните Родопи“. София, 

2022 (Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни 

проекти, т. ІІ. Главите, чийто автор е Камен Бояджиев, го представят като 

специалист в областта на материалната култура през Халколита. Въведено 

е в обръщение впечатляващо количество от разнообразни данни (каменни 

накити, сечива, оръжия, керамични предмети, керамика), сред които се 

откроява изследването посветено на керамичния масив от селището при 

Върхари (глава XI). Тук изпъкват уменията на автора за систематизиране 

на данните (част XI. 3 – Форми и украса на крамичните съдове), както и за 

вписване на разглежданата керамика (част XI. 5 – Паралели на керамичния 

комплекс от Върхари) в картината на керамичното производство от района 

през съответния период. Особено важни са наблюденията за 

съществуването на връзки по долината на р. Арда с локален вариант на 

култура Марица, развиващ се в част от долното течение на река Марица. С 

несъмнен приносен характер са неговите изводи за производството на 

каменни мъниста в селището при Върхари (гл. VI. – Украшения от камък), 

както и аргументираната хипотеза за изработването тук и на каменни 

брадви с дупка (гл. V. – Каменни сечива). Приносен характер имат и 

изследванията, посветени на различни аспекти от развитието на селищата 

при Върхари и Орлица (статии № 2, 5, 6, 9). Причините за различията в 

тяхното устройство и архитектура са потърсени в особеностите на 



околната среда, близостта до суровини и съществуващите производства 

(статии - № 2, 9).  

Изследванията, в които са анализирани наличните данни, които 

предполагат съществуването на въоръжени конфликти през отделните 

етапи на каменномедната епоха са друг важен акцент в неговото 

творчество и също имат несъмнен принос (статии - № 1, 3, 7; 8). Тук 

изпъкват уменията на Явор Бояджиев да превръща отделни групи 

артефакти и археологически структури във важен извор за реконструиране 

на процеси, протичащи в халколитното общество. Наблюдаваните 

хронологически специфики позволяват да бъдат очертани различни по 

природа фактори (природни условия, суровини, традиции и социална 

обусловеност), които влияят върху развитието и разпространението на 

видовете защитни съоръжения. 

Резултат от дългогодишното участие на кандидата в проучванията на 

един от важните за праисторията в Тракия обекти - Селищна могила 

Юнаците са няколко различни по тематичен обхват изследвания. Те са 

посветени на проблемите на стратиграфията, жилищната архитектура, 

отбранителната система, проблемите на радиовъглеродното моделиране на 

селищните пластове от халколита, технологията и хронологическата 

позиция на един от най-ранните известни златни артефакти (студии - № 1, 

3, 4). В следствие от тяхното обнародване в научно обръщение са въведени 

редица структури и материали (керамика, сечива, антропоморфна и 

зооморфна пластика), които затвърждават впечатлението за 

разнообразните познания на кандидата в различите области на 

материалната култура през тази епоха.  

Като несъмнен принос следва да се посочи и задълбоченият анализ 

на процесите на преход от ранен към къснен неолит, отразени в промените 

на селищната система и различни елементи на културата (статия № 10).  



Камен Бояджиев се занимава и с актуални проблеми на 

археологическите дирения. Резултат от неговата теренна дейност са 

големият брой публикувани съобщения, сред които се открояват 

изследването на СМ Юнаците (№ 11, 13, 19, 22, 24, 26, 28, ), Голямата 

пещера, Великотърновско (№ 15, 17) и редица теренни издирвания на 

археологически обекти (№ 1, 4, 5, 8 14, 20, 23, 25, 27, 30). 

Косвено свидетелство за научните постижения на Камен Бояджиев е 

приложеният списък на забелязаните цитирания, част от които са в 

трудове, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни. 

В заключение, казаното дотук ми дава основание да препоръчам 

присъждането на гл. ас. д-р Камен Бояджиев академичната длъжност 

доцент.  

 

19. 09. 2022 г.                                           доц. д-р Красимир Ников 

София 


