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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Павлина Димитрова Владкова, РИМ - Велико Търново 

назначена за член на Научното жури съгласно Заповед № 1425 / 22.12.2011 г. 
на Директора на НАИМ, 
съгласно Решение на НС на НАИМ при БАН 
и заседание на Научното жури на 27.01. 2012, 

по конкурса за заемане на научното звание „доцент", 
обявен от Национален археологически институт с музей при БАН 
(ДВ бр. 90/15.11.2011 г. по шифър 05.03.12 археология (специалност 2.2. история и 
археология) за нуждите на Секция за антична археология, 

с кандидати: Анета Емилова Петрова, 
Надежда Стоянова Кирова - Йовчева, 
Чавдар Сергеев Цочев 

Комисията по прием на документите преценява, че и тримата кандидати 
отговарят на изискванията за участие в конкурса и приема редовността на 
представените от тях документи. Предвид това, с цел обективност, по-долу представям 
Становище за всеки един по отделно, по азбучен ред на малкото име, като спазвам 
еднакви критерии за оценка. 

АНЕТА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА 
Данни, свързани с професионалната биография 

През 2005 г. защитава докторат на тема „Надгробният релеф от 
западнопонтийските градове (VI-I в. пр. Хр.)". От 2006 до 2012 г. като хоноруван 
асистент към НБУ води бакалавърски и магистърски програми, свързани най-общо с 
теми за елинистическо изкуство. През 2011-2012 г. завършва втора магистратура по 
Връзки с обществеността в СУ. Има проведена 3-месечна специализация по време на 
аспирантурата (Humboldt Universitat, Берлин), както и два пост-докторантски проекта 
към СУ, като темите са свързани с проблеми на елинистическата култура по Западното 
Черноморие („Аполония през Късната елинистическа епоха" и „Купи с релефна украса 
от района на Западното Черноморие"). 

В периода от 2005 до 2009 г. участва в седем конгреса, конференции, 
симпозиуми, кръгли маси и дискусионни форуми у нас и в чужбина (Гърция, Турция, 
Дания, Белгия), като на всеки от тях изнася доклад по тематата или представя постер. 

Видно от CV на кандидата е успешното участие и работа в последните години по 
проекти, свързани с популяризирането на културното наследство, презентацията на 
археологически паметници, образователни програми. И в момента Петрова участва в 
проект „Традиции в крак с времето (историко-етноложки проект за лятно училище за 
проучване на регионалното културно-историческо наследство и националните 
традиции)" на СУ, финансиран от фонд „Научни изследвания" към МОН. 
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Трябва да се отбележат и двете публични лекции, изнесени в Американски 
научен център - София на тема надгробни паметници от Западното Черноморие. 

От 1994 до 2011 г. участва в археологически проучвания всеки един сезон - като 
студент-практикант в първите години, член на екипите в следващите, заместник 
ръководител и ръководител в последните. Прави впечатление, че в по-голямата си част 
разкопките са спасителни, едносезонни, основно по трасето на Автомагистрала 
„Тракия". Безспорно, че това е една добра школа, но и разпиляване в проблемите от 
времето на желязната епоха до османския период. Факт е, че в резултат на 
проучванията, в които участва Петрова, е подготвена само една статия (от разкопките в 
Чирпанско през 1997-1999 г., която е все още под печат). 

В последните две години усилията са съсредоточени към проучвания в община 
Етрополе, където Петрова провежда теренни обхождания и редовни археологически 
разкопки, на които е ръководител. 

Изложеното до тук показва, че кандидатът притежава сериозно образование и 
научна квалификация, както и добър практически опит за теренна археологическа 
работа. 
Характеристика на представените научни публикации 

Към комплекта документи липсва Списък със забелязаните цитирания. Не става 
ясно дали такива няма, или кандидатът е пропуснал да го представи. 

В Списъка на публикациите са представени общо 29 заглавия. 
В него са включени една монография ("Funerary relief from the West Pontic area 

(6th -Is' c. ВС" - № 1) и две студии („Елинистическият надгробен релеф от района на 
Западния Понт" и „Погребално законодателство в Аполония? Опит за реконструкция 
на базата на надгробните паметници от VI-II в. пр. Хр. " - № 2 и № 3), за съжаление 
всички по темата на дисертацията. Всяка една от трите разработки притежава 
качествата на сериозен приносен научен труд, но в случая не могат да бъдат обект на 
оценка. 

Броят на представените статии е 12, от които 5 са под печат (№ 11-15). От 
останалите 7 статии 5 заглавия са по темата на дисертацията (Автореферат - № 5 и 
статии № № 4, 6, 7, 8, излезли от печат 2004-2007 г.). 

Така за времето след защита на докторската дисертация А. Петрова представя 2 
(две) публикувани статии - „ Storage amphorae from tumulus 8 on Koloita promontory, 
Apollonia Pontica" (№ 9) и "Понтийска група керамика с релефна украса от 
Елинистическата епоха" (№ 10), с общ обем 40 стр. В тях са разработени проблеми, 
различни от тези в дисертацията и показват, че кандидатът има желанието и 
възможностите за по-нататъшна работа и задълбочаване на изследването. Темата за 
надгробните могили на Аполония и за купите с релефна украса са оригинални, 
недоразработени в българската литература и перспективни. 

В предадените за печат, но все още непубликувани 5 статии само една не попада 
в тематиката за надгробния елинистически релеф („Ями от ранната желязна епоха от 
обект Черна гора 1, Чирпанско "). Авторът посочва, че в процес на подготовка са и още 
две статии, които ще бъдат посветени на керамичното производство през ранната 
желязна епоха и вероятно в бъдеще това ще бъде кръгът проблеми, към който тя ще 
насочи усилията си. 

Към научните публикации включвам и 4 отзива за научни събития и монографии 
/сборници, публикувани в специализирани научни издания (списанията Археология и 
Archaeologia Bulgarica), които потвърждават широките интереси и професионална 
подготовка на кандидата. В тях не само се прави преглед, но и дава критична оценка на 
тези, по които рецензента е компетентен. 
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А. Петрова е автор и на раздел „Археология" в учебно помагало, което също не е 
излязло от печат. 

Всички резюмета в АОР (от 2007 до 2010 г.) са в съавторство. 
Научни приноси 

Смятам, че кандидатът има данни за сериозна научна работа, отчитайки добрата 
квалификация и натрупан опит от теренни спасителни и редовни проучвания и 
качествата на изследванията, свързани с проблематиката на докторската дисертация. 
Несъмнено тази тема и занапред ще бъде обект на научните интереси на А. Петрова и 
всяка една следваща публикация ще представлява все по-зъдълбочено и детайлно 
проучване на надгробните релефи по Западното Черноморие в различните им аспекти. 
Убедена съм обаче, че в следващите години кандидатът ще разшири научните си 
интереси и ще представи приносни нови научни публикации по други теми. Заявка за 
това са статиите, посветени на интерпретацията на ямните комплекси в Тракия през 
Ранната желязна епоха и на керамичното производство по същото време, както и 
последните самостоятелно ръководени археологически проучвания. 
Заключение: 

Кандидатът не представя монографичен труд или равностойни публикации (в 
обем на 200 стр. БДС) в специализирани научни издания, които да не повтарят 
предоставените за придобиване на образователната и научна степен „доктор", 
както и да не се повтарят помежду си (според изискванията на чл. 19(1)3 на 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 
академични длъжности в НАИМ - БАН и чл. 24, ал. 3 от Закона за развитие на 
академичния състав). Представените статии не са равностойни на монографичен 
труд. 

Препоръчвам на членовете на научното жури да гласуват ПРОТИВ 
присъждането на академичното звание „доцент" на Анета Петрова по шифър 
05.03.12 археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за 
антична археология. 

НАДЕЖДА СТОЯНОВА КИРОВА - ЙОВЧЕВА 
Данни, свързани с професионалната биография 

От 2000 година работи в ОП "Стара София" със Софийски исторически музей 
като експерт-археолог. През 2005 г. защитава дисертация „Медицината в провинции 
Долна Мизия и Тракия в периода I - края на III в. (по археологически данни)". По 
време на аспирантурата провежда шест месечна специализация в Romisch-Germanisches 
Zentralmuzeum, Майнц. През 2010 г. печели стипендия на Фондация Хумболтд в 
Археологическия институт към Университета в Кьолн, където и в момента работи по 
темите „Сердика и нейната територия I-VI в." и „Урбанистични модели в провинция 
Тракия". 

В годините от 2000 до 2010 Кирова провежда самостоятелни или в екип 
проучвания на спасителни обекти в Сердика и е член на българо-полската експедиция в 
Нове. 

Представените данни показват висока квалификация и отлична теоретична 
подготовка, която личи още в дисертационния труд. Теренната работа е свързана с два 
от най-значимите римски обекти в България - Сердика и Нове. 
Характеристика на представените научни публикации 

В Списъка на забелязаните цитирания е посочена една публикация. 
От представените публикации в настоящето становище оценка няма да бъде 

дадена на монографията, която представлява дисертацията на Кирова, на статиите (7 
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бр.), които са излезли от печат след 2005 г., но също са по проблемите на 
дисертационния труд и на студия по същата тема. 

Встрани от вниманието оставям студиите и статиите, които касаят проблемите 
на римска и късноантична Сердика (общо 7), защото в тях са интерпретирани детайлно 
теми и разгледани паметници, които са включени, макар и в по-обобщен вид, в 
монографичния труд, на който се спирам отделно. Те, обаче, са етапи от работата на 
автора по изследването на проблематиката на римската и късноантичната Сердика и 
доказват траен и целенасочен интерес към темата. Прави впечатление, че са 
публикувани отделни паметници (движими и недвижими), открити при проучването на 
Сердика, свързани най-вече с участието на Кирова в съответните теренни изследвания -
един положителен за мен факт. 

Останалите публикации показват, че авторът има афинитет към различни типове 
дребни находки, откривани на археологическите обекти. 

Статията „Антични инструменти и пособия за писане (за връзката професия -
грамотност през римската епоха)" (№ 12) е посветена на група паметници, които не 
са били обект на самостоятелно изследване в българската литература. Разгледани са 
предмети, открити основно като гробни находки, в провинциите Долна Мизия и 
Тракия. Интересни са изводите, свързани със социалната принадлежност на 
притежателите, както и направените заключения за степента на романизация в 
посочените провинции. 

В друга статия е представен паметник, свързан с художествената бронзова 
пластика - „Една статуетка на Фортуна от Нове"(№ 10). Авторът прави опит, на 
базата на иконографските особености, да даде доказателства за синкретизирано 
представяне на Фортуна-Изида и показва много добро познаване на аналогични 
паметници от Империята. 

Макар и все още под печат, познавам ръкописа на студията за лампите от сектор 
X в Нове (№ 3). В него са включени над 100 екземпляра от глина, бронз и стъкло, 
всички каталогизирани и придружени с илюстративен материал. Особен интерес 
представляват керамичните лампи, по-голяма част от тях дело на ателиетата в самия 
лагер и в производствения център при Бутово. Тази група изделия е твърде показателна 
за разпространението на продукцията от работилниците от западната част на 
Никополис ад Иструм в Нове и в този смисъл изследването на Кирова има съществен 
научен принос. 

Безспорно най-значим е монографичният труд „Сердика и нейната територия 
през II-VI в.". Структуриран е в увод, шест глави, заключение, литература и образи. В 
над 250 страници авторът, на базата на публикации, архивна документация и собствени 
наблюдения, обхваща най-важните проблеми на града и околността, свързани с 
топография, архитектура, градоустройство, улична, канализационна и водопровозна 
системи; обществена, жилищна и култова архитектура и проследява промяната през 
късноримската епоха. Вероятно проучванията през последните години ще променят 
някои изказани мнения и тълкувания, но това не намалява значението на монографията 
в настоящия момент. 

Така разработена, темата представлява второ изследване за град и територията 
му от римската и късноантичната епоха в границите на съвременна България. Авторът 
добре познава изследването за Пауталия на Веселка Кацарова (В. Кацарова. Пауталия и 
нейната територия през I-VI в. В. Търново, 2005) и се придържа почти изцяло към 
изработения модел и структура на труда. 

Гл. I, посветена на археологическите проучвания и проблеми, е написана в 
стегнат вид, без излишни детайли, но с представени най-значимите изследвания за 
Сердика. За да бъде полезна историографската справка, според мен, не трябва да се 
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следва хронологическия принцип, а да се разглеждат отделните проблеми. Същото се 
отнася и за Каталога от гл. II, където не е най-удачно археологическите обекти да бъдат 
представени по хронология, много по-важно е по проблеми - укрепителна система, 
улична мрежа, водоснабдяване и т.н. Освен от разкопки, би трябвало да се включат и 
обектите, локализирани от теренни обхождания, т.е. в каталога да има всички данни 
както за проучванията в самия град, така и за административната му територия. Така, 
както е представен, се остава с впечатлението, че ще бъде правено обобщение за 
територията на Сердика само на базата на 17 обекта. 

Гл. III е основна и включва архитектурата на Сердика през посочения период във 
всичките й аспекти. Използват се данните от старите проучвания, нови публикации и 
изследвания, аналогии от цялата империя и на тяхна база са интерпретирани плановете 
и строителните периоди на улична система, крепостни стени, порти и кули, 
водоснабдяването, различните обществени, жилищни и култови сгради. Много добро 
познаване на архитектурните особености на емблематичните за римската епоха 
паметници от Сердика. Използвани са всички възможности за добро илюстриране чрез 
планове на проучвателите (от архива на музея, от други издания или дело на автора). В 
някои случаи при датировката на сградите не се посочва на базата на какво се прави тя. 
Напр. сградата на север от агората - датира се по „наличните данни", но какви са те -
остава неизвестно (стр. 75). 

Специално внимание искам да обърна на представянето на площадния комплек -
ареята и останалите сгради. Струва ми се, че в тази част не се откроява ясно приносът 
на автора. В две публикации на В. Динчев от 2010 и 2011 г. (в сп. Археология) 
проблемите са представени ясно, точно и конкретно, взети да предвид данните от 
документация от по-ранни проучвания, коректо използвани и интерпретирани. Не 
навсякъде от изложението на Н. Кирова става ясно дали тя има съображения за 
несъгласие с мнението на последния проучвател, какви са те и как ги аргументира. 

За да бъде ясна позицията на автора, според мен, първо трябва да бъдат 
изложени резултатите от всички ранни проучвания, с мненията и тезите на авторите, и 
едва след това да се направи обобщението и предложат новите интерпретации (ако има 
такива). На места в изложението читателят остава с впечатлението за преразказ, за 
разлика от други, където авторът категорично оборва дори вече наложили се мнения и 
аргументирано отстоява своите. 

При представянето на плановете за агората и на градоустройствения план на 
Сердика е добре освен тези на арх. Бобчев, да бъдат показани и плановете и 
хипотетичните възстановки на М. Станчева и на В. Динчев. Така първо става по-ясна 
ситуацията, второ, представя се трудът на предходните изследователи и трето, се 
откроява приносът на автора. 

В някои случаи изглежда, че за пръв път в настоящото изследване се обръща 
внимание и се представя дадена сграда (напр. т.нар. митническа сграда), което се дължи 
на липсата на посочена библиография в текста. 

Интересен е разделът за некрополите на Сердика, представляващ сам по себе си 
самостоятелна студия, в която авторът е събрал и прецезирал всички достъпни му 
данни. Искам само да отбележа, че сведения за некрополите има вече за почти всички 
римски градове в България, така че е възможно да се дават много повече аналогии и 
правят сравнения както между всеки от тях, така и между провинциите. 

Впечатление прави гл. V, посветена на територията на Сердика. В първата част в 
кратък вид са представени аргументите (писмени, епиграфски, археологически) за 
границите, а във втората селищната мрежа. Систематизирането на всички данни за 
селища, вили, емпориони, светилища и т.н. за територията на Сердика е значителен 
научен принос за изследването на поселищната система през римската епоха в 
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провинция Тракия и съвременните български земи. Излизайки от схемата за Пауталия, 
тук авторът е направил сполучлив опит да разграничи типовете селищни структури и за 
всеки един обект да обобщи данните от публикации или теренни обхождания. Вероятно 
някои от изказаните мнения в бъдеще ще претърпят корекции, но на този етап имат 
своето място. Към тази глава, която може да бъде самостоятелен монографичен труд, 
бих искала да препоръчам обогатяването на илюстративния материал. Очевидно е, че 
описаните обекти Кирова познава само по публикации и от Архива на Археологическа 
карта на България (впрочем за последния тя никъде не споменава, а би следвало), но 
ако проведе на терен обхождания и документиране, ще се получи едно далеч по-пълно 
изследване. 

В глава VI са систематизирани данните от епиграфските паметници за 
административния живот в Сердика през II-III в., обърнато е внимание на 
разпространението на култовете, на други аспекти от социалния живот като тези, 
свързани с игрите, забавленията и др., представени са някои от занаятитите, 
практикувани в града и територията му. Място е отделено и на началото на 
християнизацията през IV в., като основно са използвани интерпретациите на 
писмените извори и конкретните археологически данни. 

Искам да направя две препоръки, с които авторът не е длъжен да се съобразява, 
но според мен са важни при по-нататъшната научна работа. 

Едната има технически характер и се отнася за многобройните бележки под 
линия. В много случаи е по-уместно някои от тях да бъдат вкарани в текста, защото 
така се облекчава цялостното му възприемане и не се разкъсва мисълта. 

Втората ми препоръка е свързана с представянето на резултатите от 
проучванията на обекти в Сердика през последните години. Смятам, че е по-коректно 
те да не бъдат интерпретирани, особено разкопките от 2010-2011 г., защото 
проучвателите все още работят и не са имали възможността и времето да ги осмислят и 
представят. В текста на места дори не се цитира АОР (напр. на стр. 60, 61, 62 бел. 97 и в 
мн. други случаи). 
Научни приноси 

Комплексното представяне на резултатите от археологическите проучвания и 
теренните обхождания, писмените данни, епиграфският и нумизматичен материал, 
доброто познаване на българската и чуждестранната литература от всички провинции 
на Империята по проблемите, които се засягат в монографията, представят Сердика 
като административен, политически, икономически, религиозен център през II-III в., 
отчитат промяната в топографията, укрепителната система и архитектурния облик на 
града през IV - VI в., отразяват селищната мрежа в границите на градската територия 
през II-VI в. 

Смятам, че монографията на Н. Кирова „Сердика и нейната територия през II-VI 
в." има всички достойнства на сериозен научен труд и представлява принос в 
изследването на римската култура в провинция Тракия. 

Сред най-значимите приноси могат да бъдат посочени следните: 
За пръв път е направено комплексно изследване на римския и 
късноантичния град Сердика и неговата територия. 
Използван е целият наличен непубликуван архивен материал. 
Систематизирана е информацията за различните категории селищни 
обекти от административната територия на Сердика. 

Отчитайки и другите научни публикации на Надежда Кирова, които не са 
свързани с проблемите на дисертацията, добрата квалификация и специализациите, 
които има, теренната работа и участието в археологическите проучвания на два големи 
обекта от римската епоха (Сердика и Нове), в 
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Заключение: 
Препоръчвам на членовете на научното жури да гласуват ЗА присъждането на 

академичното звание „доцент" на Надежда Кирова по шифър 05.03.12 археология 
(специалност 2.2. история и археология) за нуждите на Секция за антична археология. 

ЧАВДАР СЕРГЕЕВ ЦОЧЕВ 
Данни, свързани с професионалната биография 

През 2008 г. защитава дисертация на тема „Тракия и Тасос. Проблеми на 
икономическите отношения V-III в. пр. Хр. (по данни от амфорната тара)". Провежда 
няколко специализации, свързани с работата по темата на дисертацията, както и след 
нейната защита, основно към Френската школа и към Американската школа по 
класически изследвания в Атина. Притежава умения и опит във фотографията и 3D 
моделирането, предпечатна подготовка, графичен дизайн, както и др. 
висококвалифицирани компютърни умения. 

В CV на кандидата няма данни за участие в теренни археологически проучвания 
(самостоятелно или в екип). 
Характеристика на представените научни публикации 

Кандидатът представя 10 публикации. 
В Списъка с публикациите е включен авторефератът на дисертацията (№ 2), от 

който се вижда, че три от статиите (№ 3 - "Amphorae Stamps from Seuthopolis "; № 7 -
"Between the Black Sea and the Aegean: the Diffusion of Greek Trade - amphorae in 
Southern Thrace" и № 9 - "Black Sea Transport Amphorae"), са по същата тема и са 
предадени за печат още преди защитата. Една от останалите статии е в съавторство, 
като не е отбелязано кой изследовател на каква част е автор (№ 10 - "The Study of 
Engravers' Hands on Greek Amphora Stamps: Methodology and Perspectives "). Несъмнено 
нейната тема е изключително интересна, подходът на изследване и интерпретация е 
оригинален, а илюстративният материал е в безупречен вид. Този труд се явява 
продължение и задълбочаване на работата по темата на докторската дисертация на Ч. 
Цочев и е принос в изследването на гръцките амфори не само в Тракия. 

След казаното по-горе остават за обсъждане 5 статии, публикувани в престижни 
научни издания или в сборници с представени обобщени изследвания от редовни и 
спасителни археологически проучвания. В някои статии авторът надхвърля темата на 
дисертацията и новите изследвания се явяват нейно продължение или доразвиване (№ 4 
- „Notes on the Thasian Amphora Stamps Chronology"-, № 8 - „Archaic Amphora Import 
from Thracian Sites around the Bay of Bourgas"), в други представя резултати от 
археологически проучвания („Транспортни амфори", в която става дума за 
артефактите, открити при спасителни проучвания край Карнобат) и керамика, 
работена на ръка" (където публикува материала от Кози грамади - резиденция и 
светилище от VIII-I в. пр. Хр.). В една статия (№ 1 - „The Date of the Tholos Tomb in 
Chetinyova Tumulus, StaroseF), на база датировката на две амфори от Хиос и Менде, 
открити в сигурен контекст и две монети от насипа на могилата, авторът стеснява 
границите на времето, в които проучвателите поставят изграждането на гробницата. 

Кандидатът не представя монографичен труд. 
Изброените научни статии са принос в изследваната проблематика, но са 

недостатъчни като количество и обем за спечелването на обявения конкурс. 
Научни приноси 

В своите изследвания кандидатът впечатлява със задълбочеността на 
изследването (№ 4, 8), аргументираните доводи при корекцията на утвърдени в 
научната литература схеми (№1, № 4), способностите си за анализ и обобщаване (№ 5, 
№ 6), оригиналния подход на работа (№10). По-голямата част от публикациите са на 
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английски език, придружени с отличен илюстративен материал, подкрепящ тезите на 
автора. 

От представения Списък на цитиранията, наброяващ 30 посочки, се вижда, че 
почти всички статии на кандидата, които имат отношение към участието в конкурса, са 
влезли в научно обращение, познати са на другите специалисти, работещи по 
проблематиката (български и чуждестранни) и те ги цитират коректно. Този факт сам 
по себе си, е положителна оценка за научните достойнства на статиите на Чавдар 
Цочев. 

Цялостната научна продукция на Чавдар Цочев показва, че за България той е 
най-добрият специалист по проблемите на гръцките амфори от Тракия и е само въпрос 
на време да спечели конкурс за придобиване на научно звание. 

13.03.2012 
Велико Търново 

гия) за нуждите нарСекция 

доц. д-р Павлина Владйка 


