
Програма на годишните отчети на Секция за тракийска археология при НАИМ-БАН 

през 2019 г. 

 

21.02.2019 г. (четвъртък)  

 

Първо сутрешно заседание:  9:00 – 10:30 часа 

Председател: доц. д-р Стефан Александров 

Секретар: гл. ас. д-р Георги Иванов 

Бронзова епоха 

 

1/ Разрешение за теренно проучване № 187/16.04.2018 г. 
д-р ПЕТЪР МИХАЙЛОВ БАЛАБАНОВ, доцент в НБУ и ДАНИЕЛ ПАВЛОВ ПАНТОВ, 

ИМ-Приморско – научни ръководители. Спасителни археологически разкопки на 

надгробна могила № 3 в м. „Силихляр“, в землището на град Приморско, обл. Бургас, 15 

мин; 

 

2/ Разрешение за теренно проучване № 185/16.04.2018 г. 
д-р ПЕТЪР МИХАЙЛОВ БАЛАБАНОВ, доцент в НБУ и ДАНИЕЛ ПАВЛОВ ПАНТОВ, 

ИМ-Приморско – научни ръководители. Спасителни археологически разкопки на 

надгробна могила № 4 в м. „Силихляр“, в землището на град Приморско, обл. Бургас, 15 

мин; 

 

3/ Разрешение за теренно проучване № 411/08.10.2018 г. 

доц. д-р СТЕФАН ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДРОВ, НАИМ-БАН – научен ръководител, Илия 

Йовчев Киров, НИМ – зам.-ръководител. Спасителни археологически разкопки на обект: 

Надгробна „Попова“ могила (обект № 5 по трасето на преносен газопровод до гр. Свищов), 

землище на с. Козловец, общ. Свищов, 10 мин; 

 

4/ Разрешение за теренно проучване № 91/08.06.2018 г. 

д-р ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, гл. ас. в НАИМ-БАН – научен ръководител, зам.-

ръководител – Мартин Дяков, РИМ-Плевен, д-р Стефан Александров, доцент в НАИМ-

БАН – научен консултант. Редовно археологическо проучване на обект: Попска могила, в 

землищата на с. Садовец и с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, 15 мин; 

 

5/ Разрешение за теренно проучване № 369/09.08.2018 г. 

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, НИМ – научен ръководител. Спасително 

археологическо проучване на селищна могила в землището на с. Богдан, общ. Карлово, 10 

мин; 

 

6/ Разрешение за теренно проучване № 204/08.06.2018 г. 

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, НИМ – научен ръководител. Редовно археологическо 

проучване на надгробна могила в м. Балинов горун край с. Дъбене, общ. Карлово, 10 мин. 

 

Почивка: 10:20 – 10:40 часа 

 

 



Второ сутрешно заседание: 10:40 – 12:30 часа 

Председател: доц. д-р Алексей Гоцев  

Секретар: гл. ас. д-р Любен Лещаков 

Бронзова епоха 

 

7/ Разрешение за теренно проучване № 261/08.06.2018 г. 
д-р КАЛИН ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ, гл. ас. в НАИМ-БАН, ЦПА – ръководител, д-р 

Найден Прахов, гл. ас. в НАИМ-БАН и Веселин Драганов, ЦПА – зам.-ръководители, д-р 

Людмил Вагалински, доцент в НАИМ-БАН – научен консултант. Редовно археологическо 

подводно проучване на многослоен обект, късет халколит – РБЕ, в акваторията пред 

устието на р. Ропотамо (между нос Скомболито и устието на р. Ропотамо), 15 мин; 

 

8/ Разрешение за теренно проучване № 399/05.09.2018 г. 

д-р АНЕЛИЯ АТАНАСОВА БОЖКОВА, професор в НАИМ-БАН – научен ръководител, 

д-р Яна Мутафчиева – зам.-ръководител. Спасително археологическо проучване на обект 

№ 76, надгробна могила от РБЕ, по трасето на газопровод Междусистемна газова връзка 

Гърция-България землище на с. Черногорово, общ. Димитровград, обл. Хасково, 15 мин; 

 

9/ Разрешение за теренно проучване № 309/04.06.2018 г. 

д-р КРАСИМИР ПЕТКОВ НИКОВ, доцент в НАИМ-БАН – научен ръководител, д-р 

РУМЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, доцент в ИБЦТ-БАН – зам.-ръководител. Спасителни 

археологически разкопки на обект от РБ и РЖЕ, в м. Ветата мая, землище на с. Полски 

Градец, общ. Раднево, 20 мин; 

 

10/ Разрешение за теренно проучване № 402/05.09.2018 г. 
д-р ГЕОРГИ БОРИСОВ НЕХРИЗОВ, доцент в НАИМ-БАН и д-р ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ 

ИВАНОВ, гл. ас. в НАИМ-БАН – научни ръководители, Вероника Генчева, докторант в 

НАИМ-БАН – зам.-ръководител. Спасително археологическо проучване на обект № 77, 

ями от финала на халколита, началото на РБЕ и Античността, по трасето на газопровод 

Междусистемна газова връзка Гърция–България, землище на с. Воден, общ. 

Димитровград, обл. Хасково, 15 мин; 

 

11/ Разрешение за теренно проучване № 420/08.10.2018 г. 

д-р АЛЕКСЕЙ МИЛКОВ ГОЦЕВ доцент в НАИМ-БАН – научен ръководител, Васил 

Танчов Кацаров, ИМ-Панагюрище и Вяра Методиева Петрова, АМ-Септември – зам.-

ръководители. Спасителни археологически проучвания на обект № 2 от км 23+400 до км 

23+700 по трасето на инфраструктурен проект Модернизация на път І-8 Калотина-СОП в 

землището на гр. Сливница, обл. София, 15 мин; 

 

12/ Разрешение за теренно проучване № 392/27.08.2018 г. 
ПЛАМЕН ЗЛАТКОВ ГЕОРГИЕВ, НАИМ-БАН – научен ръководител, Петър Минков, 

докторант в  СУ „Св. Климент Охридски“ – зам.-ръководител, д-р Георги Нехризов, 

доцент в НАИМ-БАН – научен консултант. Спасително археологическо проучване на 

обект № 1, структури от РБЕ и РЖЕ, в концесионна площ "Брезник", находище "Милин 

камък" в района на гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник, 10 мин; 

 

 



 

13/ Разрешение за теренно проучване № 312/11.06.2018 г. 

д-р КРАСИМИР ПЕТРОВ ЛЕЩАКОВ, професор в СУ „Св. Климент Охридски“ – научен 

ръководител, д-р Ваня Петрова и гл. ас. Надежда Тодорова, СУ „Св. Климент Охридски“ – 

зам.-ръководители. Спасителни археологически разкопки на селищна могила Гълъбово, 

общ. Гълъбово, 15 мин. 

 

Следобедно заседание: от 14.30 часа 

Председател: доц. д-р Красимир Ников 

Секретар: гл. ас. д-р Таня Христова  

Бронзова и ранна желязна епохи 

 

14/ Разрешение за теренно проучване № 282/30.05.2018 г. 

д-р БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСЛАВОВ, гл. ас. в НАИМ-БАН – научен ръководителл 

Редовно археологическо проучване на обект: селище от БЕ в м. Бадема, с. Изворово, общ. 

Харманли, обл. Хасково, 10 мин; 

 

15/ Разрешение за теренно проучване № 283/14.06.2018 г. 

д-р БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСЛАВОВ, гл. ас. в НАИМ-БАН – научен ръководител. 

Недеструктивно археологическо издирване на обект: Селище от БЕ в м. Бадема, с. 

Изворово, общ. Харманли, обл. Хасково, 10 мин; 

 

16/ Разрешение за теренно проучване № 07/08.01.2018 г. 

д-р БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСЛАВОВ, гл. ас. в НАИМ-БАН – научен ръководител, 

Надежда Бориславова, докторант в НАИМ-БАН – зам.-ръководител. Спасително 

археологическо проучване на обект: Могила № 5 в м. Бялата пръст, с. Изворово, общ. 

Харманли, обл. Хасково, 10 мин; 

 

17/ Разрешение за теренно проучване № 408/17.09.2018 г. 

ПЕТЪР ЛЕЩАКОВ, НАИМ-БАН – научен ръководител, д-р Надежда Тодорова, гл. ас. в 

СУ „Св. Климент Охридски“ – зам.-ръководител. Спасително археологическо проучване 

на обект № 44, неолит, халколит, бронзова епоха, желязна епоха и Средновековие, по 

трасето на газопровод Междусистемна газова връзка Гърция-България – км 84+260 – 

84+550, с. ОРЛОВО, общ. Хасково, 10 мин; 

 

18/ Разрешение за теренно проучване № 239/11.05.2018 г. 

д-р ЛЮБЕН КРАСИМИРОВ ЛЕЩАКОВ, гл. ас. в НАИМ-БАН – научен ръководител, 

Иван Бабаджанов, РИМ-Шумен – зам.-ръководител, д-р Красимир Лещаков, професор в 

СУ „Св. Климент Охридски“ – научен консултант. Редовно археологическо проучване на 

селище от КБЕ и ранното средновековие в м. Зерзелик, землище на с. Белокопитово, общ. 

Шумен, 15 мин; 

 

19/ Разрешение за теренно проучване № 144/08.06.2018 г. 

д-р ТАНЯ ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА, гл. ас. в НАИМ-БАН и д-р ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ 

ИВАНОВ, гл.ас. в НАИМ-БАН - научни ръководители, Николай Казашки, РИМ-Видин –

зам.-ръководител, д-р Стефан Александров, доцент в НАИМ-БАН – научен консултант. 



Редовно археологическо проучване на обект: некропол от БЕ в землището на с. Балей, 

общ. Брегово, 20 мин; 

 

20/ Разрешение за теренно проучване № 26/12.02.2018 г. 

д-р ЛЮДМИЛ ФЕРДИНАДНОВ ВАГАЛИНСКИ, доцент в НАИМ-БАН и д-р СВЕН 

КОНРАД, Университет Тюбинген, Германия – научни ръководители, д-р Люба Ангелова 

Трайкова, НАИМ-БАН – зам.-ръководител. Редовни археологически разкопки на обекти, 

структури от БЕ и ЖЕ, в м. Таш баир, землище на с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе, 15 

мин. 

 

Почивка: 16:10 – 16:30 часа 

 

21/ Разрешение за теренно проучване № 289/10.05.2018 г. 

СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИЛИЕВ, РИМ-Хасково – научен ръководител. Спасителни 

археологически  разкопки на обект „структури от РЖЕ в рамките на ПИ №№ 36110.31.111 

и 36110.31.112, м. „Кючук Чеир“, ЕКАТТЕ 36110, землище на село Капитан Андреево, 

общ. Свиленград, обл. Хасково, 15 мин; 

 

22/ Разрешение за теренно проучване № 159/09.05.2018 г. 

д-р ГЕОРГИ БОРИСОВ НЕХРИЗОВ доцент в НАИМ-БАН и д-р ЮЛИЯ МИЛЧЕВА 

ЦВЕТКОВА, гл. ас. в СУ „Св. Климент Охридски“ – научни ръководители. Редовно 

археологическо проучване на обект: Глухите камъни в землищата на селата Дъбовец и 

Малко Градище, общ. Любимец, 15 мин; 

 

23/ Разрешение за теренно проучване № 442/18.10.2018 г. 

д-р КРАСИМИР ПЕТКОВ НИКОВ, доцент в НАИМ-БАН и ПЕТЪР ХРИСТОВ 

ЛЕЩАКОВ, НАИМ-БАН – научни ръководители, д-р Калин Любенов Димитров, гл. ас. в 

НАИМ-БАН; ЦПА – зам.-ръководител. Спасително археологическо проучване на обект: 

древен рудник и металургичен център в м. Биволарска сая/Пропаднала вода/Сърнешко 

кладенче, землище на с. Равадиново, общ. Созопол, 15 мин; 

 

24/ Разрешение за теренно проучване № 130/08.06.2018 г. 

ФИЛИП СЛАВЧЕВ МИХАЙЛОВ, РИМ-Перник – научен ръководител, д-р Надежда 

Карастоянова, НПМ-БАН – зам.-ръководител. Редовни археологически разкопки на 

некропол от І хил.пр. Хр., в землището на с. Делян, общ. Дупница, 15 мин. 

 
22.02.2019 г. (петък) 

 
Първо сутрешно заседание: 9:00 – 10:30 

Председател: доц. д-р Милена Тонкова 

Секретар:  Диана Димитрова 

Класическа и елинистическа епохи – светилища, ямни комплекси. Градски центрове. 

 

 

 

 



25/ Разрешение за теренно проучване № 380/24.08.2018 г. 

д-р ДИАНА СПАСОВА ГЕРГОВА, професор – ръководител, Асен Емилов Салкин, ИМ 

Велинград – зам.-ръководител. Спасителни разкопки на Светилище на бесите в м. Св. 

Илия (Клептуза), гр. Велинград, обл. Пазарджик, 15 мин; 

 

26/ Разрешение за теренно проучване № 400/05.09.2018 г. 

д-р АНЕЛИЯ АТАНАСОВА БОЖКОВА, професор в НАИМ-БАН – научен ръководител, 

Виолета Милчева, магистър археолог – зам.-ръководител. Спасително археологическо 

проучване на обект № 78 по трасето на газопровод Междусистемна газова връзка Гърция–

България, землище на с. Воден, общ. Димитровград, обл. Хасково, 15 мин; 

 

27/ Разрешение за теренно проучване № 152/25.05.2018 г. 

СТАНИМИР СТОЙЧЕВ, РИМ Шумен, научен ръководител, Станислав Иванов, НАИМ 

БАН, Филиал Шумен – зам.-ръководител. Пещи за битова керамика на левия бряг на Асар 

дере в НИАР Плиска – Външен град, ями от класическата епоха, 10 мин; 

 

28/ Разрешение за теренно проучване № 264/08.06.2018 г. 

д-р ВЪРБИН ДОБРЕВ ВЪРБАНОВ, РИМ-Русе, научен ръководител със зам.-ръководители 

Светлана Тодорова, магистър по археология, Кристина Янакиева, РИМ-Русе. Редовно 

археологическо проучване на обект „Античен кастел Сексагинта Приста“, ями от късната 

елинистическа епоха, ул. Одрин № 4, гр. Русе, 15 мин; 

 

29/ Разрешение за теренно проучване № 381/23.08.2018 г. 

СОФИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА, докторант в НАИМ-БАН – научен ръководител, гл. ас. 

д-р Божидар Ангелов Драганов, ПУ „Паисий Хилендарски“ – зам.-ръководител. 

Спасителни археологически разкопки във връзка с Комплексен проект в УПИ ІІІ-116, кв. 

401 по плана на Старинна градска част - Пловдив, ул. „д-р Стоян Чомаков“ № 16, ПИ с 

идентификатор 56784.519.54, гр. Пловдив, 15 мин. 

 

Почивка: 10:30 – 10:50 часа 
 

Второ сутрешно заседание: 10:50 – 12:30 

Председател: проф. д-р Анелия Божкова 

Секретар: гл. ас. д-р Калин Маджаров 

Класическа и елинистическа епохи – градски центрове 

 

30/ Разрешение за теренно проучване № 200/09.05.2018 г. 

д-р АЛЕКСЕЙ МИЛКОВ ГОЦЕВ доцент в НАИМ-БАН – научен ръководител, Валентина 

Танева, РИМ-Пазарджик, Вяра Петрова, АМ-Септември и Гавраил Лазов – зам.-

ръководители. Редовно археологическо проучване на обект: Емпорион Пистирос в кв. Б 

23, Б’3, Б’4, Б’5, Ж4,  Ж5, А1, А2, А3, А4, А6, А7, землище на гр. Ветрен, общ. Септември, 

обл. Пазарджик, 20 мин; 

 

31/ Разрешение за теренно проучване № 188/09.05.2018 г. 

ВЯРА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА, АМ-Септември – научен ръководител. Редовно 

археологическо проучване на обект: Аджийска воденица, Емпорион Пистирос в кв. Г3, Г8, 

Г9, Г10, Д6, Д7, землище на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, 20 мин; 



 

32/ Разрешение за теренно проучване № 212/09.05.2018 г. 

д-р ТОТКО НЕЙКОВ СТОЯНОВ, професор в СУ “Св. Кл. Охридски” и МАРИЯ 

ГАНЧЕВА НИКОЛАЕВА, ИМ-Исперих – научни ръководители, д-р Калин Маджаров, гл. 

ас. в НАИМ-БАН и д-р Велислав Бонев, СУ „Св. Климент Охридски“ – зам.-ръководители. 

Редовно археологическо проучване на обект: Тракийски град от ранноелинистическата 

епоха при водна централа Димитрово, ИАР Сборяново, с. Свещари, общ. Исперих, обл. 

Разград, 20 мин; 

 

Следобедно заседание: от 14:30 часа 

Председател: доц. д-р Христо Попов  

Секретар: гл. ас.д-р Маргарит Дамянов 

Елинистическа епоха – градски центрове, извънградски укрепени центрове, селища.  

 

33/ Разрешение за теренно проучване №  259/11.05.2018 г. 

д-р ВЕНЕТА ВЪРБАНОВА ХАНДЖИЙСКА-ЯНКУЛОВА, доцент в РИМ-София и д-р 

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ, гл. ас. в СУ „Св. Климент Охридски“ – научни 

ръководители. Редовно археологическо проучване на Античен град Кабиле, землище на с. 

Кабиле, общ. Тунджа, обл. Ямбол, 15 мин; 

 

34/ Разрешение за теренно проучване № 233/09.05.2018 г. 

СТЕФАН БАКЪРДЖИЕВ, РИМ-Ямбол – научен ръководител, Мирослав Козарев, РИМ-

Ямбол – зам.-ръководител. Редовно археологическо проучване на обект: Сектор XII 

Представителна сграда от късноримската епоха, АР „Тракийски и античен град Кабиле“, с. 

Кабиле, общ. Тунджа, обл. Ямбол, 15 мин; 

 

35/ Разрешение за теренно проучване № 168/09.05.2018 г. 

ДАНИЕЛА ИВАНОВА АГРЕ, НАИМ-БАН – научен ръководител, Деян Дичев – магистър 

по археология – зам.-ръководител. Редовно археологическо проучване на обект: Укрепен 

владетелски дом от елинистическата епоха в м. Татар маша, землище на с. Княжево, общ. 

Тополовград, 20 мин; 

 

36/ Разрешение за теренно проучване № 235/08.06.2018 г. 

д-р МИЛЕНА ДИМИТРОВА ТОНКОВА доцент в НАИМ-БАН – научен ръководител, 

Десислава Любенова, докторант в НАИМ-БАН – зам.-ръководител, чл.-кор. проф. дин 

Васил Атанасов Николов – научен консултант. Редовно археологическо проучване на 

многослоен обект от късния неолит и І хил. пр. Хр. при извора Халка бунар, с. Горно 

Белево, общ. Бр. Даскалови, обл. Стара Загора, 15 мин. 

 

Почивка: 16:00 – 16:20 

 

37/ Разрешение за теренно проучване № 120/17.04.2018 г. 
д-р ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, доцент в НАИМ-БАН – научен ръководител, д-р 

Николай Русев и Полина Пиперкова, РИМ-Кърджали – зам.-ръководители. Редовно 

археологическо проучване на обект „Укрепен обект от елинистическата епоха“ в мах. 

Горни Веслец, на с. Бенковски, общ. Кирково, обл. Кърджали, 15 мин; 

 



38/ Разрешение за теренно проучване № 170/09.05.2018 г. 

ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ, магистър по археология – научен ръководител. Редовно 

археологическо проучване на Укрепен дом от късноелинистическата епоха в м. Пастич, 

землище на с. Бродилово, общ. Царево, 15 мин; 

 

39/ Разрешение за теренно проучване № 169/09.05.2018 г. 

ДАНИЕЛА ИВАНОВА АГРЕ, НАИМ-БАН – научен ръководител, Деян Дичев – магистър 

по археология – зам.-ръководител. Редовно археологическо проучване на Укрепен обект от 

елинистическата епоха в м. Голата нива, землище на с. Синеморец, общ. Царево, 15 мин; 

 

40/ Разрешение за теренно проучване № 314/11.06.2018 г. 

д-р ДИАНА СПАСОВА ГЕРГОВА, професор – научен ръководител. Спасително 

археологическо проучване на обект в ПИ № 00878.501.42 и 00878.501.497, гр. Ахтопол, 15 

мин. 

 

23.02.2019 г. (събота) 

 
Първо сутрешно заседание: 9:00 – 10:30 

Председател: доц. д-р Милена Тонкова 

Секретар:  гл. ас. д-р Калин Маджаров 

Елинистическа епоха – могили 

 

41/ Разрешение за теренно проучване № РАП 000-144 /02.08.2018 г. 

д-р ДИАНА СПАСОВА ГЕРГОВА, професор – научен ръководител, д-р ЙОРДАН 

АНАСТАСОВ, Женевски университет – ръководител на швейцарския екип. Редовно 

археологическо проучване на светилище (усл. обозначение могила № 39), Източен 

могилен некропол в НР „Сборяново“, в землище на с. Свещари, общ. Исперих, обл. 

Разград, 15 мин; 

 

42/ Разрешение за теренно проучване № 384/21.08.2018 г. 

д-р ГЕОРГИ БОРИСОВ НЕХРИЗОВ, доцент в НАИМ-БАН – научен ръководител, 

Меглена Първин, ИМ „Искра“ – Казанлък – зам.-ръководител. Спасителни археологически 

разкопки на обект „Надгробна могила със зидана гробница“, намираща се в местността 

Мальовска (Малева, Зографска) могила в землището на с. Розово, общ. Казанлък, 15 мин; 

 

43/ Разрешение за теренно проучване № 195/17.04.2018 г. 

д-р КРАСИМИР ПЕТКОВ НИКОВ, доцент в НАИМ-БАН – научен ръководител, д-р 

Никола Христов Тонков, гл. ас. в НАИМ-БАН – зам.-ръководител. Археологическо 

издирване на тракийска куполна гробница Мал Тепе, землище на с. Мезек, общ. 

Свиленград, 10 мин; 

 

44/ Разрешение за теренно проучване № 271/24.04.2018 г. 

ФИЛИП БОЖИЛОВ ПЕТРУНОВ, НАИМ-БАН – научен ръководител, Виолина Кирякова, 

НИМ – зам.-ръководител. Спасителни археологически проучвания на обект № 9, 

застрашен от изграждането на язовир Луда Яна, в землището на общ. Панагюрище, обл. 

Пазарджик, 15 мин; 



 

45/ Разрешение за теренно проучване № 276/27.04.2018 г. 

д-р БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСЛАВОВ гл. ас. в НАИМ-БАН – научен ръководител. 

Спасителни археологически проучвания на обект № 11, надгробна могила, застрашена от 

изграждането на язовир Луда Яна, в землището на общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, 15 

мин. 

 

Почивка 10:30 – 10:50 

 

Второ сутрешно заседание: 10:50 – 13:00 

Председател: доц. д-р Милена Тонкова 

Секретар:  гл. ас. д-р Калин Маджаров 

Римска епоха – могили 

 

46/ Разрешение за теренно проучване № 65/17.04.2018 г. 

д-р КОСТАДИН АТАНАСОВ КИСЬОВ доцент в РАМ-Пловдив – научен ръководител, 

Любомир Красимиров Мерджанов, РАМ-Пловдив – зам.-ръководител Редовно 

археологическо проучване на обект: надгробна могила Мал тепе в землището на с. 

Маноле, общ. Марица, обл. Пловдив, 30 мин; 

 

47/ Разрешение за теренно проучване №  473/26.11.2018 г. 

д-р БОРИС ДОНЕВ БОРИСОВ, професор във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ПЛАМЕН 

ТОНЧЕВ ДОЙЧЕВ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – научни ръководители. Спасителни 

археологически разкопки на обект „Могиен некропол в м. „Богошина“ в землището на с. 

Прохорово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, 15 мин; 

 

48/ Разрешение за теренно проучване № 280/25.05.2018 г. 

д-р СТЕФАН ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДРОВ, доцент в НАИМ-БАН – научен ръководител, 

Стефан Бакърджиев и Тодор Вълчев, РИМ-Ямбол – зам.-ръководители, Dr. hab. Piotr 

Wlodarczak, I-t Arch. I Etnolog. – PAN – ръководител на полския екип. Редовно 

археологическо проучване на обект Надгробна могила с АКБ № 2700220 в м. Големия 

кайряк, с. Могила, общ. Тунджа, обл. Ямбол, 15 мин; 

 

49/ Разрешение за теренно проучване № 275/25.05.2018 г. 

д-р СТЕФАН ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДРОВ, доцент в НАИМ-БАН – научен ръководител, 

Стефан Бакърджиев и Тодор Вълчев, РИМ-Ямбол – зам.-ръководители, Dr. hab. Piotr 

Wlodarczak, I-t Arch. I Etnolog. – PAN – ръководител на полския екип. Редовно 

археологическо проучване  на обект Надгробна могила с АКБ № 2700226 в м. Големия 

кайряк, с. Могила, общ. Тунджа, обл. Ямбол РИМ, 15 мин; 

 

50/ Разрешение за теренно проучване № 391/27.08.2018 г. 

ДИАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, НАИМ-БАН – научен ръководител, д-р Любава 

Александрова Георгиева – зам.-ръководител. Спасителни археологически разкопки на 

Обект № 3, надгробна могила в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница, 15 мин; 

 

 

 



51/ Разрешение за теренно проучване № 206/24.04.2018 г. 

ДИАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, НАИМ-БАН – научен ръководител, Васил Танчов 

Кацаров, ИМ-Панагюрище – зам.-ръководител. Спасителни археологически проучвания на 

обект № 8, надгробна могила, застрашена от изграждането на язовир Луда Яна, в 

землището на общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, 10 мин; 

 

52/ Разрешение за теренно проучване № 244/24.04.2018 г. 

д-р АЛЕКСЕЙ МИЛКОВ ГОЦЕВ доцент в НАИМ-БАН – научен ръководител, Васил 

Танчов Кацаров, ИМ-Панагюрище – зам.-ръководител. Спасителни археологически 

проучвания на обект: Надгробна могила, застрашена от изграждането на язовир Луда Яна, 

в землището на общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, 15 мин. 

 


