
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Биляна Виргилова Костова, 

Нов български университет, професионално направление 4.4. Науки за Земята 

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2. История и археология, обявен 

в ДВ бр. 29/12.04.2022 г. с кандидат гл. ас. д-р Боян Юлиев Думанов 

 

 В конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“, обявен за нуждите на 

департамет „Археология“ в Нов български университет, участва единствен кандидат – 

гл. ас. д-р Боян Юлиев Думанов. 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и 

изискванията на Нов български университет 

 Представените документи за участие в конкурса от д-р Думанов – самооценка и 

доказателства към нея, напълно съответстват на Закона за развитие на академичния 

състав на Република България, Правилника за прилагане на Закона за равитие на 

академичния състав и на Наредбата за развитието на академичния състав на НБУ. 

Необходимият брой точки според минималните национални изисквания и 

задължителните изисквания на НБУ за заемне на академична длъжност „доцент“ в 

професионално направление 2.2. История и археология са 570. Точките, които събира 

кандидатът (806 т.) значително надвишават тези изсквания. 

 

ІI. Изследователска дейност и резултати 

Д-р Думанов участва в конкурса със: задължителния хабилитационен труд 

(монография); с публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“; три статии, публикувани в 

научни издания, реферирани в световно известни бази данни; две статии/доклади, 
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публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране и публикувани в 

редактирани колективни томове; три глави от колективни монографии. 

 Приноси на монографичния труд „АРХЕОЛОГИЯ НА СТАРИЯ 

ЖЕЛЕЗОДОБИВ НА ДОЛЕН ДУНАВ И В СТАРОПЛАНИНСКАТА ОБЛАСТ“: 

 Направена е реконструкция на древни икономики на Балканите въз основа на 

данни за осъществяван металодобив, в частност железодобив. Необходимо е да се 

отчете факта, че традиционно в археологията се обръща внимание предимно на добива 

на цветни и благородни метали, независимо, че желязото присъства в бита на хората в 

много по-голяма степен от посочените метали. Така железодобивът остава 

пренебрегван за изучаване в този аспект, а от геоложка гледна точка находищата на 

желязо са доста по-разпространени от тези на цветни метали и изучаването на техния 

добив е много обосновано.  

 Приложен е интердиспилинарен подход при изучаване на добива на железните 

суровини и произтичащото от това икономическо развитие в контекста на изучаването 

на културно-историческото наследство в регионален мащаб. Интердиспилинарността е 

постигната чрез ахеологически, химически и геоложки изследвания, като всички 

получени резултати от използваните методи са интерпретирани в археологически 

аспект.  

 Монографичният труд е със значима фундаментална и приложна стойност в 

областта на археологията, археометрията и геоархеологията. Паралелно с това, 

включените в труда описания за вида рудни минерали, методите за редукция на рудата, 

методите за производство на дървени въглища и т. н. му придават образователна 

стойност за студентите, обучаващи се в посочените и сродни направления. 

Освен публикациите, покриващи минималните изисквания, са представени и 

допълнителни 49 статии. 

 Публикационната дейност на д-р Думанов отразява задълбочената му научна 

дейност и едновременно с множеството му лекции, изнесени на конференции (21 бр.) 

популяризира широко работата му сред научната общност.  

Кандидатът участва в конкурса с 45 точки от цитирания в статии, публикувани в 

научни издания, реферирани в световно известни бази данни, 10 точки от цитирания в 

монографии и 5 точки от цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране, 

hindex = 2. Общият брой точки (60) надвишава изискуемия. 

 Кандидатът е участвал в три научни проекта и е ръководил един научен проект 



 

(всички, финансирани от Фонд „Научни изследвания“, МОН), а постигнатите 

резултати са с фундаментална и практическа стойност.  

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

Гл. ас. д-р Думанов е щатен преповадател в Нов български университет. 

Преподавателската му дейност е изцяло в професионалното направление на конкурса. 

Преподава както на български, така и на английски език (три курса).  

Средната оценка на студентите от преподавателската му дейност е отличен 4,75 

(при максимална оценка 5,00). Кандидатът работи с обучителния модул “MOODLE – 

НБУ“, като е осигурил авторски учебни материали в лекционните курсове.  

Участвал е в реформирането и актуализирането на БП „История и археология“ и 

МП „Археологически изследвания“, и в създаването на съвместна магистърска 

програма на английски език - „Археология на Балканите и Източното 

Средиземноморие“. 

Ръководител е на студентски практики и стажове на археологически разкопки и 

теренни издирвания в периода 2005-2015, 2017, 2019. Работил е със студенти по три 

научни проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ МОН. 

От 2016 г. до сега е ръководител на 24 успешно защитени бакалавърски и 

магистърски тези, автор е на 18 рецензии на бакалавърски и магистърски тези и е 

участвал в 60 държавни изпитни комисии. Д-р Думанов е научен ръководител на един 

успешно защитил докторант.  

 

IV. Административна и обществена дейност  

Д-р Думанов е ангажиран административно в НБУ от 2005 г. до сега. Между 2005 

и 2012 г. е бил директор на програми по археология към Бакалавърски и Магистърски 

факултети. От 2012 до сега е и.д. ръководител на департамент „Археология“. Между 

2012 и 2015 г. е бил член на Академичния съвет на НБУ. Участвал е редовно в 

департаментни съвети, спазвал е приемното си време, провеждал е редовно учебните 

си занятия. Участвал е като обучаем в програмата за обучение на преподавателския и 

административния състав на НБУ. Организирал е една научна конференция в НБУ. 

 

V. Лични впечатления от кандидата 

 Д-р Думанов е разпознаваем учен с доказани компетенции, уважаван и ценен от 



 

колеги и студенти, активно ангажиран в работата си към департамент „Археология“ и 

Нов български университет. 

 

VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  

 Представените научни трудове са на високо интердисциплинарно научно ниво, 

поставящи кандидата сред водещите учени в областта. Кандидатът е депозирал 

конкретна и перспективна изследователска програма.  

 

Заключение 

 Кандидатът, гл. ас. д-р Боян Юлиев Думанов, отговаря напълно на 

изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Въз основа на изложеното в становището, давам своята категорична 

положителна оценка на изследователската, учебната, преподавателската, 

административната и обществената дейности на гл. ас. д-р Боян Юлиев Думанов за 

заемане на академичната длъжност „доцент“. Предлагам на уважаемото Научно 

жури да гласува положително и да допусне кандидата до избор от Академичния 

съвет на НБУ. 

 

 

 

14.07.2022 г.    доц. д-р Б. Костова: 

 

         Член на Научното жури, 

     (Заповед З-РК-242/18.05.2022 г. на Ректора на НБУ) 

 


