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За надлежно обявения конкурс документи е подал само един кандидат: гл. ас. 

д-р Емил Митков Бузов, роден на 13.08.1978 г., преподавател на Нов български 

университет. Няма липси в подадените от кандидата документи, поради което 

приемам, че процедурата е спазена.  

След завършването на СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. кандидатът 

се е дипломирал в специалност археология, специализация „Тракийска 

археология”. В периода 2005-2008 г. е докторант в програма Египтология на 

НБУ и през 2008 г. защитава успешно докторска дисертация на тема 

„Древноегипетската поучителна литература ІІІ-ІІ хил. Пр. Хр.” с научен 

ръководител доц. д-р Теодор Леков. В департамент “Средиземноморски и 

източни изследвания” на НБУ, се развива последователно от асистент към БП 

“Египтология” и МП “Древният Египет в Класическата епоха” до главен 

асистент (2010 г.). С други думи, д-р Емил Бузов е колега, чийто професионален 

път не търпи необясними отклонения или колебания. 

Научно-изследователската дейност на кандидата удовлетворява напълно 

конкретните препоръчителни изисквания за заемане на академичната длъжност 

“доцент” в департамент “Средиземноморски и източни изследвания” на НБУ. 

Той е представил списък от 17 публикации, 1 студия, 2 монографии, участва и в 

изготвянето на публикациите от ІV-ти Международен конгрес за млади 

египтолози, проведен в София през 2012 г. Всичките му публикации са в 



областта на старата история, археология, Класически древноегипетски език, 

древноегипетска история, военно дело, дидактична литература в Древен Египет.  

Изключително научно постижение на кандидата е и монографията, 

посветена на папирус Весткар („Текстове от Древен Египет І. Папирус Весткар“. 

София, 2014). В нея Бузов се занимава с детайлното изследване на 

древноегипетските приказки, поместени в този папирус. В труда са дадени 

транслитерация, превод и задълбочен граматичен коментар на текста. Особено 

важно е, че тази книга обхваща всички изследвания, свързани с папируса от 

момента на откриването му до днес. Това е първият превод на това произведение 

на български език. От студиите на Емил Бузов бих откроил като особено 

постижение „Notes on Egyptian Wisdom Texts”, публикувано в The Journal of 

Egyptological Studies IV (2015), 49-83, с основните приноси за изработване на 

методология на базата на формални белези, благодарение на която се обосновава 

съществуването на жанра на поученията в древноегипетската литература; 

изработване на списък с произведенията, отговарящи на създадените критерии; 

събиране на цялата достъпна библиография по темата; разгадаване на причините 

за създаването на подобни произведения; изследване на терминологичния апарат 

и т.н. 

В конкурса кандидатът участва с монография със заглавие „СРЕД 

БОГОВЕ И ПИРАМИДИ. ВСЕКИДНЕВНИЯТ ЖИВОТ В ДРЕВЕН 

ЕГИПЕТ“ (стр. 505) в която Е. Бузов показва умелост в хладнокръвното 

описание на ежедневния живот на древните египтяни и възможност за 

социокултурна интерпретация на писмени източници и запазени 

археологически артефакти. Проблемите, свързани с бита на Древния Изток, 

изправят всеки проучвател пред изкушението за изследователска „всеядност”, 

но в представения от кандидата монографичен труд той е съумял да се предпази 

от графомания, както ясно показват и неговите публикации, отличаващи се с 

качество и премереност. Тази квалитетност рефлектира и върху четимостта на 

текстовете на Е. Бузов. Цитират го освен от тясното му обкръжение (С. Игнатов, 

Т. Леков) и в чужбина.  



Д-р Бузов е организатор и участник като модератор на международен 

конгрес на младите египтолози „Cult and Belief in Ancient Egypt”. Fourth 

International Congress for Young Eguptologists, Sofia (Bulgaria), September 22-25, 

2012. Той е и секретар на списание "The Journal of Egyptological Studies", 

международно списаниеq излизащо на английски език, издание на Български 

институт по Египтология към НБУ, което до сега е излязло в 3 броя. Работейки 

за популяризиране на египтологията на българска почва, през 2013 г. той 

участва в организирането на две изложби, посветени на археологическите 

разкопки в Египет: “Първа българска археологическа мисия в Египет” – Център 

за Култура и Дебат “Червената къща” 16-27 септември 2013 г. и в библиотеката 

на НБУ. Тук е необходимо да се отбележи и неговата дейност като „зам. 

Ръководител“ на „Археологическите разкопки на ТТ263“ в Луксор, Египет, 

която е свидетелство за неговият висок професионализъм и научно израстване. 

Заключение. Познавам лично Емил Бузов от 1998 г., още от студентските 

му години. За времето, изтекло от тогава, станах свидетел на неговото 

израстване като професионален учен и преподавател. Смятам, че той е добре 

подготвен и перспективен за бъдещето на департамент “Средиземноморски и 

източни изследвания”. 

Убеден съм, че неговата хабилитация е необходима и навременна и 

предлагам на почитаемото Научно жури по конкурс да присъди академичната 

длъжност “доцент” на гл. ас. д-р Емил Митков Бузов. 

  София, 28.11.2016 г.  

доц. д-р Тома Томов 


