
 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. Момчил Методиев, дн, Нов български университет, 

хабилитиран в професионално направление 2.2. История и археология 

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки,  

професионално направление 2.2 История и археология,  

обявен в Държавен вестник, бр. 29 от 12 април 2022 г., 

с кандидат гл. ас. д-р Боян Юлиев Думанов 

 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и 

изискванията на Нов български университет 

Въз основа на представените документи може да се обобщи, че гл. ас. д-р Боян 

Думанов отговоря напълно и дори надхвърля минималните национални изисквания на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България за заемане на 

академичната длъжност „доцент“, както и на Наредбата за развитие на академичния 

състав на НБУ.  

 

ІI. Изследователска дейност и резултати 

Научните интереси на д-р Боян Думанов са свързани с археологията, по-

конкретно с „изучаването на зависимостите човек – природа“ и с реконструкцията на 

древните икономики, в основата на които стоя локалните ресурси. Резултатите от 

неговите проучвания са представени в множество статии и студии, публикувани в 

различни издания, и са обобщени, и до голяма степен –  надградени, в представения за 

обявения конкурс хабилитационен труд.  

Както се вижда от приложените към конкурса документи, след защитата на 

докторската си дисертация, издадена и като монографичен труд под заглавието 

„Късноантичното ювелирство в диоцезите Тракия и Дакия (ІV–VІІ в.)“ през 2012 г., 

кандидатът д-р Боян Думанов развива активна и разнообразна изследователска дейност.  

Представеният монографичен хабилитационен труд, озаглавен „Археология на стария 

железодобив на Долен Дунав и в Старопланинската област (Римска императорска епоха 

– края на XVIII в.), издаден от Нов български университет през 2021 г., се отличава със 



своя приносен характер, негова основна характеристика е богатата емпирична основа, а 

трудът показва и забележително познаване от автора на общата литература и 

историография по темата. В своите изследвания д-р Боян Думанов се насочва към нови, 

слабо изследвани до този момент проблеми, които напълно съответстват на 

съвременните подходи в археологията.   

Ограничаването до формалният преглед на приносите на д-р Боян Думанов крие 

в себе си опасността от пренебрегването на най-същественото предимство в неговия 

изследователски подход, намерил израз и в представеният хабилитационен труд. Това е 

интердисциплинарният характер на представеното изследване, което предполага 

експертиза и познания в различни области. Както посочва и самият автор в увода към 

изследването „изучаването на зависимостите човек – природа, превръща археологията 

от „патерица на историята“ в мултидисциплинарна наука“, която изисква от археолога 

познания от областта на геологията, химията, биологията, физическата антропология, 

математиката и информатиката, а с резултатите от тези изследвания се ползват науки 

като етнографията, културологията, политологията и социологията. Хабилитационният 

труд на д-р Боян Думанов успешно защитава и постига заявените цели. Монографията е 

резултат от дългогодишни изследвания, включително и на реализираният в периода 

2016-19 проект „Археология на суровините: химически и геоложки анализи“, работата 

по който включва пълен набор от археологически методи. 

Освен представеният монографичен труд, кандидатът има 3 статии, публикувани 

в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация; 2 статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране; 2 студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране и  

участва в 3 колективни монографии, както и 39 научни публикации, различни от 

представените при завършването на докторантурата. Статиите и студиите са 

публикувани както в издания на Нов български университет, така и в други български и 

чужди специализирани издания, включително и на английски език, което е не само 

формален, но и същностен показател за приносния характер на неговите изследвания.  

Публикациите на кандидата включват както резултатите от археологически 

теренни издирвания и проучвания, така и теоретични изследвания в областта на 

взаимодействието между политика и археология, както и по темата за миграционните 

процеси на Балканите и Източна Европа. 



Доказателство за приносния характер на неговите публикации е и фактът, че 

научните трудове на д-р Боян Думанов са цитирани многократно от други автори – 

негови текстове са цитирани или рецензирани в 4 издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация; в 3 монографии и колективни томове 

с научно рецензиране и в 5 публикации в нереферирани списания с научно рецензиране. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

Д-р Боян Думанов има богата преподавателска практика на български и 

английски език, както в Нов  български университет, така и по покана на висши училища 

в чужбина, сред които впечатление прави цикълът от осем лекции, изнесени в 

Университета на Дърам във Великобритания. Кандидатът е участвал и е представял 

резултатите от своите изследвания и на 21 научни конференции, редица от които 

международни.  

Впечатляващи са данните за работата му със студентите – той е бил ръководител 

на един успешно защитил докторант, на 24 успешно защитени бакалавърски и 

магистърски тези; рецензирал е 18 успешно защитени бакалавърски и магистърски тези 

и е участвал в множество комисии. Ръководил е множество студентски практики и 

стажове на археологически разкопки и теренни издирвания в периода 2005‐2015, 2017, 

2019. Наред с това, той е обезпечил 3 курса в Мудъл с авторски учебни материали. 

Показател за отговорното му отношение към студентите е и фактът, че средната оценка 

от анкетите за удовлетвореност на студентите през последните години е отличен 4.75 

(при максимална оценка 5.00).  

 Като много амбициозна може да се определи и заявената от кандидата бъдеща 

изследователска програма, която включва продължаване на изследователската му работа 

с цел подготовката на 3 монографични труда, въз основа на предстоящи археологически 

теренни издирвания. 

 

IV. Административна и обществена дейност  

Административната дейност на кандидата д-р Боян Думанов включва членство в 

Академичния съвет на НБУ в периода от 2012 до 2015, а като истинско признание на 

неговите административни качества може да бъде посочен фактът, че от 2012 г. той 

неизменно е ръководител на департамент „Археология“ в НБУ.  

 

 



V. Лични впечатления от кандидата  

Познавам кандидата д-р Боян Думанов от дълги години, но отскоро и като колега 

в Нов български университет, след моето сравнително скорошно присъединяване към 

екипа на Департамент „История“ в НБУ. Впечатлението ми е, че д-р Боян Думанов е 

коректен колега и съвестен изследовател, който работи отговорно със студентите и 

успява да поддържа добра работна и академична атмосфера.  

 

Всичко споменато дотук ме кара с пълна убеденост да заявя положителното си 

мнение за кандидатурата на гл. ас. д-р Боян Юлиев Думанов за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2 История и археология в 

департамент „Археология“ на Нов български университет и предлагам неговото 

допускане до избор от Академичния съвет на НБУ.  

 

Дата: 16.08.2022 

                                      

Подпис:  

 

проф. Момчил Методиев, дн  


