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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ 

СЕКЦИЯ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ  
 

ПРОГРАМА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА ТЕРЕННИ ИЗДИРВАНИЯ, ГЕОФИЗИЧНИ И ПОДВОДНИ 

ПРОУЧВАНИЯ, И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЯ ПРЕЗ 2022 Г. 

27 февруари – 2 март 2023 г. 

 

27.02.2023 г. (понеделник) 
Председател: доц. д-р Георги Нехризов 

Секретар: Пламен Георгиев 

   

  ТЕРЕННИ ИЗДИРВАНИЯ 

СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ 
09.00-09.15 № на разрешение 283 / 2022 г. 

 Ръководител МИРОСЛАВ МАРКОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване в границите на концесионна площ Зъбера, землище на с. Белотинци, 

общ. Монтана, обл. Монтана 
09.15-09.30 № на разрешение № 437 / 2022 г. 

 Ръководител д-р ВЛАДИСЛАВ ЖИВКОВ 

 Зам.-ръководител Атанас Данов 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти по проектното трасе на газопровода, 

свързващ ПГХ Чирен със съществуващата газопреносна мрежа на БТГ ЕАД, 

територия на обл. Враца 
09.30-09.45 № на разрешение № 96/2022 г. 

 Ръководител АЛЕКСАНДЪР МАНЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти по проект „Реконструкция на ВЛ 110kV 

„Алмус“ от п/ст „Брусарци“ до п/ст „Лом“, поземлени имоти с идентификатори 

в землищата на: гр. Брусарци, общ. Брусарци; селата Крива бара,  Дондуково и 

Василовци, общ. Брусарци; селата Сталийска махала и Трайково, общ.Лом и 

гр. Лом, обл. Монтана. 
09.45-10.00 № на разрешение № 433 / 2022 г. 

 Ръководител МАЯ ВАЛЕНТИНОВА  

 Зам.-ръководител Радослав Гущераклиев 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти в границите на ПИ с идентификатори 

44327.26.17 м. Бяло поле, 44327.25.65 м. Ръждавец, 44327.275.55 м. Вранишки 

връх, землище на гр. Луковит, обл. Ловеч 
10.00-10.15 № на разрешение № 423 / 2022 г. 

 Ръководител МАЯ ВАЛЕНТИНОВА  

 Зам.-ръководител Радослав Гущераклиев 

 Вид проучване спасително 
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 Проект Издирване на археологически обекти в границите на ПИ с идентификатор 

67218.24.42, местност Кремъка, землище на с. Слатина, общ. Ловеч 
10.15-10.30 № на разрешение № 371 / 2022 г. 

 Ръководител ПАВЕЛ ПОПОВ 

 Зам.-ръководител гл. ас. д-р Станимира Танева  

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на селата Опанец, Буковлък 

и Върбица, общ. Плевен, обл. Плевен 
10.30-10.45 № на разрешение 102/2022 г. 

 Ръководител АЛЕКСАНДЪР ЧОХАДЖИЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти в рамките на проект „Изграждане на 

трасе за ел.кабел 20Кv от ПИ 23217.251.571 по КККР на с. Драгижево до ПИ 

44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец“ землища на с. Драгижево и гр. 

Лясковец, обл. Велико Търново 
10.45-11.00 № на разрешение № 35 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р ДЕЯН РАБОВЯНОВ  

 Зам.-ръководител Пламен Дойчев, д-р Методи Златков 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти на територията на площ с инвестиционни 

интереси, землище на с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново 
11.00-11.15 № на разрешение № 51 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ 

 Ръководители на 

гостуващия екип 
д-р СВЕН КОНРАД и проф. РАЙКО КРАУС 

 Зам.-ръководител Петър Минков 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти на издирване на територията на общ. 

Ценово, обл. Русе 
11.15-11.30 № на разрешение № 342 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р ХРИСТО ПОПОВ  

 Зам.-ръководител Пламен Георгиев 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на общини Кубрат и 

Разград: град Кубрат и селата Каменово, Побит камък, Равно, Топчии, 

Медовене, Брестовене, Сушево, Севар и Савин. 
11.30-11.45 № на разрешение № 411 / 2022 г. 

 Ръководител МАЯ ИВАНОВА 

 Зам.-ръководител Илиян Петракиев 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на село Първомайци, общ. 

Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица, обл. Велико Търново 
   

11.45-13.00  ОБЕДНА ПОЧИВКА 

   

13.00-13.15 № на разрешение № 216 / 2022 г. 

 Ръководител МАРИЯ НИКОЛАЕВА 

 Зам.-ръководител Теодора Василева, Християн Узунов 

 Вид проучване редовно 
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 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на селата Лудогорци, 

Бърдоква, Малко Йонково и Йонково, общ. Исперих 
14.15-14.30 № на разрешение № 312 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р СТАНИМИРА ТАНЕВА  

 Зам.-ръководител Станимир Стойчев 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на селата Белоградец и 

Доброплодно, общ. Ветрино; Изворник, общ. Вълчидол, обл. Варна; Мировци, 

Енево, Зайчино ореше и гр. Нови Пазар, обл. Шумен 
14.30-14.45 № на разрешение № 48 / 2022 г. 

 Ръководител СТЕФАН ИВАНОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти на територията на площ с инвестиционни 

интереси, ПИ с идентификатор 23546.29.47, м. Липака, землище на с. Дралфа, 

общ. Търговище 
14.45-15.00 № на разрешение № 45 / 2022 г. 

 Ръководител СТЕФАН ИВАНОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти на територията на площ с инвестиционни 

интереси „Александра-2“, землище на с. Ловец, общ. Търговище 
15.00-15.15 № на разрешение № 192 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р СВЕТЛАНА ВЕНЕЛИНОВА  

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти по средното течение на р. Голяма Камчия 

в землищата на селата Златар и Драгоево, об-на Велики Преслав 
   

15.15-15.30  КАФЕ-ПАУЗА 

   

15.30-15.45 № на разрешение № 373 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ  

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти на територията общ. Дългопол, обл. 

Варна 
15.45-16.00 № на разрешение № 413 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ 

 Зам.-ръководители Станимир Стойчев 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти във връзка с реализацията на проект 

„Реконструкция на ВЛ 110 кV Емона от п/ст Старо Оряхово до п/ст Хелиос“ на 

територията на области Варна и Бургас 
16.00-16.15 № на разрешение № 439 / 2022 г. 

 Ръководител д-р АЛЕТА ГУАДЕЛИ 

 Зам.-ръководител Петко Панчов 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землището на с. Скорците, общ. Трявна, 

обл. Габрово 
16.15-16.30 № на разрешение № 69/2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ 

 Зам.-ръководител Станимир Стойчев 
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 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти по проект „Реконструкция на ВЛ 110 kV 

"Орляк" от п/ст Добруджа до п/ст Вълчи дол“, землища на гр. Суворово, общ. 

Суворово, с. Щипско и с. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна 
16.30-16.45 № на разрешение № 474/2022 г. 

 Ръководител ИЛИЯН ПЕТРАКИЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти в границите на ПИ с ид. № 20835.203.4 в 

землище на с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново 
   

   

 

ТЕРЕННИ ИЗДИРВАНИЯ 

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ 
   

16.45-17.00 № на разрешение № 438 / 2022 г. 

 Ръководител д-р АЛЕТА НИКОЛОВА ГУАДЕЛИ 

 Зам.-ръководител Виктория Халева 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в в землището на гр. Баня, общ. Карлово, 

обл. Пловдив 
17.00-17.15 № на разрешение № 355 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ЧАВДАР КИРИЛОВ 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на селата Козаново, 

Златовръх, Стоево, Мулдава, Червен, Горнослав, Долнослав, Тополово, 

Орешец, общ. Асеновград 
17.15-17.30 № на разрешение № 351 / 2022 г. 

 Ръководител ДИМИТЪР БАЙРАКОВ 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на гр. Велинград и селата 

Грашево, Кръстава, Цветино, Абланица, Света Петка и Драгиново 
17.30-17.45 № на разрешение № 374 / 2022 г. 

 Ръководител ЕЛЕНА БОЖИНОВА 

 Зам.-ръководител Стоян Иванов 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на гр. Пловдив и селата 

Първенец, Златитрап, Брестовица, общ. Родопи 
17.45-18.00 № на разрешение № 151 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ЕМИЛ ХРИСТОВ НАНКОВ  

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти в границите на ПИ с идентификатор 

05949.83.44, землище на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик 
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28.02.2023 г. (вторник) 
 

Председател: доц. д-р Иво Д. Чолаков 

Секретар: Пламен Георгиев 
   

09.00-09.15 № на разрешение № 222 / 2022 г. 

 Ръководители доц. д-р КАМЕН БОЯДЖИЕВ  

 Зам.-ръководител Адриана Божкова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти границите на концесионна площ 

„Никола“, землище на с. Жребичко, общ. Брацигово, обл. Пазарджик 
09.15-09.30 № на разрешение № 369 / 2022 г. 

 Ръководител КРЪСТЮ ЧУКАЛЕВ 

 Зам.-ръководител гл. ас. д-р Живко Узунов  

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти по трасето на разпределителен 

газопровод до началото на урбанизирана територия на гр. Сливница, 

преминаващ през землищата на с. Опицвет, общ. Костинброд и гр. Сливница, 

Софийска област 
09.30-09.45 № на разрешение № 354 / 2022 г. 

 Ръководител д-р МАРИЯ ПАШОВА 

 Зам.-ръководител Галя Вандева 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти издирване в границите на площ „Беслен“, 

землище на с. Беслен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград 
09.45-10.00 № на разрешение № 356 / 2022 г. 

 Ръководител д-р МАРИЯ ПАШОВА 

 Зам.-ръководител Галя Вандева 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти в границите на площ „Железарово“, 

землище на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград 
10.00-10.15 № на разрешение № 386 / 2022 г. 

 Ръководител д-р МАРИЯ ПАШОВА 

 Зам.-ръководител Павел Христов 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти в границите на площ „Роса“, землище на 

с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград 
10.15-10.30 № на разрешение № 470 / 2022 г. 

 Ръководител ЦВЕТАНА КОМИТОВА 

 Зам.-ръководител Иво Николов 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти в границите на площ от 320 дка – група 

ПИ в землището на с. Елешница, общ. Разлог, обл. Благоевград 
10.30-10.45 № на разрешение № 387 / 2022 г. 

 Ръководител д-р МАРИЯ ПАШОВА 

 Зам.-ръководител Иво Николов 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти в границите на площ „Черешата“, 

землище на с. Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград 
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10.45-11.00 № на разрешение № 388 / 2022 г. 

 Ръководител д-р МАРИЯ ПАШОВА 

 Зам.-ръководител Иво Николов 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти в границите на площ „Зелен дол“, 

землище на с. Зелен дол, об-на Благоевград 
11.00-11.15 № на разрешение № 344 / 2022 г. 

 Ръководител д-р МЕТОДИ ЗЛАТКОВ 

 Зам.-ръководител Антон Ковачев 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на селата Поленица и 

Ласкарево, общ. Сандански, обл. Благоевград 
11.15-11.30 № на разрешение № 94 / 2022 г. 

 Ръководител д-р МЕТОДИ ЗЛАТКОВ 

 Зам.-ръководители д-р Александър Станев, Филип Михайлов 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на селата Пищане и 

Повалиръж, общ. Сливница и Златуша, Храбърско, Хераково и Росоман, общ. 

Божурище, Софийска област 
11.30-11.45 № на разрешение № 362 / 2022 г. 

 Ръководител ЦВЕТЕЛИНА СЛАВКОВА 

 Зам.-ръководител Адриана Божкова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на селата Варвара, 

Симеоновец, Семчиново, Славовица и гр. Ветрен, общ. Септември, обл. 

Пазарджик 
11.45-12.00 № на разрешение № 375 / 2022 г. 

 Ръководител ДРАГОМИР МАРКОВ 

 Зам.-ръководител Христина Маркова 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на селата Баня и Кортен, 

общ. Нова Загора 
12.00-12.15 № на разрешение № 391 / 2022 г. 

 Ръководител ДРАГОМИР МАРКОВ 

 Зам.-ръководител Генчо Димитров 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землището на село Млекарово, общ. 

Нова Загора 
   

12.15-13.30  ОБЕДНА ПОЧИВКА 

   

13.30-13.45 № на разрешение № 231 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р ГЕОРГИ НЕХРИЗОВ  

 Зам.-ръководител доц. д-р Юлия Цветкова  

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на общ. Симеоновград и с. 

Константиново; селата Поляново и Преславец, общ. Харманли 
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13.45-14.00 № на разрешение № 412 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р ИВО Д. ЧОЛАКОВ  

 Зам.-ръководител Пламена Дакашева 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в хинтерланда на античния и 

средновековен град Деултум-Девелт, в землищата на гр. Средец, селата 

Дебелт, Драчево, Дюлево, Росеново, Богданово, Бистрец, Проход, Драка и 

Светлина, общ. Средец, обл. Бургас 
14.00-14.15 № на разрешение № 100 / 2022 г. 

 Ръководители доц. д-р МЕТОДИ ДАСКАЛОВ, проф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ДИНЧЕВ  

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти на територията на археологически 

комплекс Карасура, землище на с. Рупките, общ. Чирпан, обл. Стара Загора 
14.15-14.30 № на разрешение № 328 /2022 г. 

 Ръководител ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ 

 Зам.-ръководител Васил Кацаров 

 Вид проучване спасително 

 Проект Издирване на археологически обекти в обхвата на концесионна площ „Извор“, 

разположена на територията на общини Созопол, Камено и Бургас, обл. Бургас 
14.30-14.45 № на разрешение № 71 /2022 г. 

 Ръководител ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти и верификация на данни от въздушно 

лазерно сканиране (LiDAR) в землищата на Ивайловград, с. Свирачи, с. 

Камилски дол, с. Вълче поле и Драбишна, обл. Хасково 
14.45-15.00 № на разрешение № 322/2022 г. 

 Ръководител д-р ТОДОР ВЪЛЧЕВ  

 Ръководител на 

гостуващия екип 
д-р АДЕЛА СОБОТКОВА 

 Зам.-ръководител гл. ас. д-р Стефан Бакърджиев 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на селата Добрич, 

Маломирово и Славейково, общ. Елхово, обл. Ямбол 
15.00-15.15 № на разрешение № 349 / 2022 г. 

 Ръководители д-р ВЕСЕЛИН ИГНАТОВ 

 Зам.-ръководители д-р Николай Сираков, д-р Богдан Атанасов 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землището на с. Крушаре, общ. Сливен, 

обл. Сливен 
15.15-15.30 № на разрешение № 377 / 2022 г. 

 Ръководители гл. ас. д-р ЖИВКО УЗУНОВ  

 Зам.-ръководител Кръстю Чукалев 

 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти в землищата на селата Преображенци, 

Просеник, Ръжица и Разбойна, Ябълчево, Руен, Сини рид, Рудина, Подгорец, 

Вресово, общ. Руен, обл. Бургас 
15.30-15.45 № на разрешение № 36 / 2022 г. 

 Ръководители гл. ас. д-р ЖИВКО УЗУНОВ  

 Зам.-ръководители гл. ас. д-р Боян Думанов, Ирена Димитрова 
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 Вид проучване редовно 

 Проект Издирване на археологически обекти на територията на общини Несебър и 

Поморие, в землищата на Несебър, Св. Влас, Равда, Тънково, Оризаре, 

Кошарица, Гюльовца, Александрово, Медово, Ахелой, Каблешково, Порой, 

Горица, Гълъбец, Козичино и Страцин 
   

 

ГЕОФИЗИЧНИ И ДРУГИ НЕДЕСТРУКТИВНИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

 
15.45-16.00 № на разрешение № 85 / 2022 г. 

 Ръководител проф. д-р СЕРГЕЙ ТОРБАТОВ  

 Зам.-ръководител гл. ас. д-р Християн Цанков 

 Вид проучване редовно 

 Проект Геофизично издирване на обект от късноантичната епоха – крепост Регианум, 

край гр. Козлодуй 
16.00-16.15 № на разрешение № 82 / 2022 г. 

 Ръководител проф. д-р СЕРГЕЙ ТОРБАТОВ  

 Зам.-ръководител гл. ас. д-р Християн Цанков 

 Вид проучване редовно 

 Проект Геофизично издирване на обект от късноантичната епоха – крепост Асамус, 

край гр. Никопол 
16.15-16.30 № на разрешение № 398/2022 г. 

 Ръководител проф. д-р СЕРГЕЙ ТОРБАТОВ 

 Вид проучване редовно 

 Проект Геофизично издирване на обект „Старата могила“ край гр. Белене, общ. 

Белене, обл. Плевен 
16.30-16.45 № на разрешение № 333 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р АНДРЕЙ АЛАДЖОВ 

 Зам.-ръководител доц. д-р Петер Мило 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване на територията на НИАР Плиска, 

общини Каспичан и Нови пазар, обл. Шумен 
16.45-17.00 № на разрешение № 424 / 2022 г. 

 Ръководител д-р БОЯН ИВАНОВ 

 Зам.-ръководители Добри Добрев, Олга Пелевина 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване в м. Гази Баба, вилна зона на гр. 

Добрич 

17.00-17.15 № на разрешение № 262 / 2022 г. 

 Ръководител АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА 

 Зам.-ръководител Георги Ганецовски 

 Вид проучване спасително 

 Проект Недеструктивно геофизическо издирване на античен обект около Копана 

могила в землището на с. Горно Пещене, общ. Враца 
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01.03.2023 г. (сряда) 
 

Председател: гл. ас. д-р Найден Прахов 

Секретар: Пламен Георгиев 

 
09.00-09.15 № на разрешение № 72 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р ХРИСТО ПОПОВ  

 Зам.-ръководители Петър Минков, инж. д-р Никола Тонков 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване на обект от късната бронзова епоха в 

землището на село Медовене, общ. Кубрат, обл. Разград 
09.15-09.30 № на разрешение № 465/2022 г. 

 Ръководители ХРИСТИНА СТОЯНОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване на обект „Ранносредновековно селище“ 

в м. Кавлаклар, гр. Нови пазар, обл. Шумен 
09.30-09.45 № на разрешение № 156 / 2022 г. 

 Ръководител КАЛИН ЧАКЪРОВ 

 Зам.-ръководител инж. д-р Никола Тонков 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване около римския, късноримски и 

ранновизантийски град Никополис ад Иструм, землище на с. Никюп, об-на 

Велико Търново 
09.45-10.00 № на разрешение № 214 / 2022 г. 

 Ръководители доц. д-р КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ, ИВАЙЛО КЪНЕВ 

 Зам.-ръководител Християн Узунов 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване в местността Долната чатма край с. 

Велино, обл. Шумен 
10.00-10.15 № на разрешение № 284 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ЛЮБЕН ЛЕЩАКОВ  

 Зам.-ръководител Иван Бабаджанов 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване на обект „Селище от късната бронзова 

епоха и ранното средновековие“ в м. Зерзелик, землище на с. Бекокопитово, 

общ. Шумен 
10.15-10.30 № на разрешение № 305 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ПЕТЪР ДИМИТРОВ 

 Зам.-ръководители д-р Петер Мило, доц. д-р Мария Манолова-Войкова 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване на територията на Вътрешния и 

Външния град на Велики Преслав, НИАР Велики Преслав 
10.30-10.45 № на разрешение № 236 / 2022 г. 

 Ръководител ПЕТЪР МИНКОВ 

 Зам.-ръководител д-р Жени Василева 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване на обект от средната и късна бронзова 

епоха в землището на с. Каменово, общ. Кубрат, обл. Разград 
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10.45-11.00 № на разрешение № 211 / 2022 г. 

 Ръководител доц.  д-р РОСИНА КОСТОВА 

 Зам.-ръководител инж. д-р Никола Тонков 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване на обект „Манастир на чъргобиля 

Мостич“ в м. Селище, Външен град на средновековен Преслав, НИАР Велики 

Преслав 
11.00-11.15 № на разрешение № 163 / 2022 г. 

 Ръководители проф. д.и.н. СТЕЛА ДОНЧЕВА, ТИХОМИР ТИХОВ 

 Зам.-ръководител гл. ас. д-р Християн Веселинов Цанков  

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване в „Производствен център за 

металопластика“ в землищата на селата Надарево и Дългач, общ. Търговище 
11.15-11.30 № на разрешение № 195 / 2022 г. 

 Ръководители гл. ас. д-р СТИЛИЯН ИВАНОВ  

 Зам.-ръководител инж. д-р Никола Христов Тонков 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване на обект „Тераса“ северно от църква № 

3 – сектор Изток на Средновековен град Трапезица 
11.30-11.45 № на разрешение № 448/ 2022 г. 

 Ръководители гл. ас. д-р ЕМИЛ НАНКОВ 

 Зам.-ръководител д-р Филип Колев 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване на укрепен обект „Свети Спас“ в 

землището на с. Ласкарево, общ. Сандански 
11.45-12.00 № на разрешение № 446 / 2022 г. 

 Ръководители д-р КАЛИНА ПЕТКОВА 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване на обработваема площ, находяща се 

южно от обект № 10 (между км 35+920 и км 36+980 по ново трасе) по проект 

Модернизация на жп линия София – Драгоман 

 
12.00-13.00  ОБЕДНА ПОЧИВКА 

13.45-14.00 № на разрешение № 466 / 2022 г. 

 Ръководители проф. д-р СЕРГЕЙ ТОРБАТОВ  

 Вид проучване спасително 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване на територията на НКЦ Античен град 

Улпия Анхиало-Палеокастро, гр. Поморие (кв. Св. Георги) 

14.00-14.15 № на разрешение №471/ 2022 г. 

 Ръководители МЕГЛЕНА ПЪРВИН 

 Вид проучване спасително 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване с георадар, за локализиране на кухини, 

пукнатини и наличието на свързващи елементи между каменните блокове на 

гробнично-култовия комплекс в могила Оструша 
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  ПОДВОДНИ ПРОУЧВАНИЯ 

   

14.15-14.30 № на разрешение 343/2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р НАЙДЕН ПРАХОВ 

 Зам.-ръководител Ивелина Петкова 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно археологическо подводно проучване в акваторията на общини 

Каварна и Шабла 
14.30-14.45 № на разрешение № 476/2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р НАЙДЕН ПРАХОВ 

 Зам.-ръководител Павел Георгиев 

 Вид проучване спасително 

 Проект Недеструктивно археологическо проучване под вода – издирване в акваторията 

на плаж Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич 
14.45-15.00 № на разрешение № 330 / 2022 г. 

 Ръководител д-р ДРАГОМИР ГЪРБОВ 

 Зам.-ръководител доц. д-р Крум Бъчваров 

 Вид проучване редовно 

 Проект Недеструктивно геофизично издирване под вода в акваторията на Дяволски 

залив между нос Атлиман и нос Кюприя, общ. Приморско 
   

15.00-15.15  КАФЕ-ПАУЗА 

 

  АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЯ 

   

15.15-15.20 № на разрешение № 434 / 2022 г 

 Ръководител ГЕОРГИ ГАНЕЦОВСКИ 

 Зам.-ръководител д-р Вивиана Митева 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на строителни дейности във връзка с 

извършване на реконструкция на газопроводно отклонение Враца 1 с подмяна 

на участъци и изграждане на приемна камера при ПГХ Чирен чрез изместване 

съществуващата камера при ГРС Враца в землищата на селата Костелево и 

Чирен, общ. Враца  
15.20-15.25 № на разрешение № 420 / 2022 г. 

 Ръководител МИРОСЛАВ МАРКОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по трасето на АМ Хемус, участък 4, от края на 

п.в. Плевен (пресичане с път ІІ-35) до път ІІІ-301, включително п.в. Летница, 

землища на общини Плевен, Ловеч, Летница, Павликени 
15.25-15.30 № на разрешение № 16 / 2022 г. 

 Ръководител РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ 

 Зам.-ръководител Николай Казашки 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на строителни работи от км 39+240 до 

км 39+480 по проект Модернизация на Път І-1 Видин-Ботевград, обособена 

позиция № 1 – Път І-1 Видин – п.в. Макреш от км 3+757 до км 39+480, 

землище на с. Шипот, общ. Димово 
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15.30-15.35 № на разрешение № 80 / 2022 г. 

 Ръководител ТАТЯНА БОРИСОВА, МИХАЕЛА ЗАНЕВА 

 Вид проучване редовно 

 Проект Археологическо наблюдение по време на консервационно-реставрационни 

дейности на обект Антична крепост в м. Боровец, землище на с. Разлив, об-на 

Правец 
15.35-15.40 № на разрешение № 467 / 2022 г. 

 Ръководител ВАЛЕРИ СТОИЧКОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности на обект в 

границите на античен град Алмус, ПИ 44238.505.6445 по КККР на гр. Лом 
15.40-15.45 № на разрешение № 409 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р АНДРЕЙ ТЕНЕВ АЛАДЖОВ  

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на изкопни работи в зоната на стъпките на 

стълбовете по трасето на Обект Реконструкция на ВЛ 110 кV Момчил от п/ст 

Албена до п/ст Каварна, обл. Варна 
15.45-15.50 № на разрешение № 366 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р АНДРЕЙ ТЕНЕВ АЛАДЖОВ  

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на изкопни работи в зоната на стъпките на 

стълбовете по трасето на Обект „Нова въздушна линия (ВЛ) 110 Kv oт нов 

разклонителен стълб, ситуиран в междустълбие № 17-18 на ВЛ 110 Кv 

„Нектар“ до линеен портал на п/ст „Каварна“, област Варна 
15.50-15.55 № на разрешение № 103 / 2022 г. 

 Ръководител АЛЕКСАНДЪР ЧОХАДЖИЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи в рамките на проект 

„Изграждане на трасе за ел. кабел 20Кv от ПИ 23217.251.571 по КККР на с. 

Драгижево до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец“ землища на с. 

Драгижево и  гр. Лясковец, обл. Велико Търново 
15.55-16.00 № на разрешение № 365 / 2022 г. 

 Ръководител ДИЛЕН ДИЛОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на СМР при реализирането на проект 

Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Силистра на територията на Зона за 

наблюдение с некрополи, част от АНКЦ Дуросторум-Дръстър 
16.00-16.05 № на разрешение № 17 / 2022 г. 

 Ръководител проф. дин ГЕОРГИ АТАНАСОВ 

 Зам.-ръководител Калоян Димов 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи в ПИ с 

идентификатор 66425.501.8857 по КК и КР на гр. Силистра,  съставляващ УПИ 

І за КЖС, кв. 151 по плана на извън ЦГЧ, ул. “Ген. Тошев“, попадащ в „Зона за 

археологическо наблюдение с некрополи“ 
16.05-16.10 № на разрешение № 443 / 2022 г. 

 Ръководител проф. дин ГЕОРГИ АТАНАСОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности при реализирането 

на проект Паркинг на Медицински комплекс Ескулап, ПИ № 66425.500 7379 
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по КК и КР на гр. Силистра, съставляващ УПИ І-7379, кв. 43 по плана на гр. 

Силистра, ул. Хаджи Димитър б.н. и № 66425.500 7381, територия на зона за 

археологическо наблюдение с некрополи, част от АНКЦ Дуросторум-Дръстър 
16.10-16.15 № на разрешение № 04 / 2022 г. 

 Ръководители проф. дин ГЕОРГИ АТАНАСОВ, КАЛОЯН ДИМОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на СМР при реализирането на проект 

Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Силистра на територията на Зона за 

наблюдение с некрополи, част от АНКЦ Дуросторум-Дръстър 

16.15-16.20 № на разрешение № 01/2022 г. 

 Ръководител ХРИСТИНА СТОЯНОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи в зона за 

археологическо наблюдение от територията на НИАР Плиска-Външен град, 

УПИ І, кв. 73, ул. „Ал. Стамболийски“ № 30, гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. 

Шумен 

16.20-16.25 № на разрешение № 419 / 2022 г. 

 Ръководител КАЛОЯН ДИМОВ 

 Зам.-ръководител д-р Светлана Ганчева 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на строителни дейности на обект 

Основен ремонт, реконструкция и пристройка към съществуваща сграда с 

идентификатор 66425.501.864.1 в ПИ с идентификатор 66425.501.864 по КК и 

КР на гр. Силистра, съставляващ УПИ ІІ-864, кв. 141 по плана на извън ЦГЧ, 

ул. „Ангел Кънчев“ № 59, територия на зона за археологическо наблюдение с 

некрополи 

16.25-16.30 № на разрешение № 418 / 2022 г. 

 Ръководител КАЛОЯН ДИМОВ 

 Зам.-ръководител д-р Светлана Ганчева 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на строителни дейности на обект Търговска 

сграда в ПИ с идентификатор 66425.500.7405 по КК и КР на гр. Силистра, 

съставляващ УПИ V-7405, кв. 62 по плана на ЦГЧ, бул. „Македония“ б.н., 

територия на зона за археологическо наблюдение с некрополи 

16.30-16.35 № на разрешение № 256 / 2022 г. 

 Ръководител КАЛОЯН ДИМОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на строителни дейности при реализирането на 

проект Газоснабдяване на общ. Силистра, подобект Газоразпределителна 
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мрежа на гр. Силистра-етап 2020-2030 ТТР 25С 2020-2030 попадащ в зона за 

наблюдение с некрополи и на територията на АГНКЦ Римски легионен лагер и 

цивилно селище, част от АНКЦ Дуросторум-Дръстър 

16.35-16.40 № на разрешение № 07 / 2022 г. 

 Ръководители д-р СВЕТЛАНА ГАНЧЕВА и КРИСТИАН МИХАЙЛОВ 

 Зам.-ръководител  

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на строителни дейности по време на изкопни 

дейности на територията на „Зона за археологическо наблюдение с 

некрополи“, част от АНКЦ Дуросторум-Дръстър във връзка с реализирането на 

проект „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Силистра“ 

16.40-16.45 № на разрешение № 352/ 2022 г. 

 Ръководител КРИСТИАН МИХАЙЛОВ 

 Зам.-ръководител д-р Светлана Ганчева 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на строителни дейности на обект „Изграждане на 

оптична свързаност с подземна оптична МАК мрежа на „А1 България“ ЕАД на 

територията на гр. Силистра, община Силистра“, попадащ в зоната на АГНКЦ 

„Римски легионен лагер и цивилно селище“ и в „Зона на археологическо 

наблюдение с некрополи“ към АНКЦ ,Дуросторум-Дръстър“, гр. Силистра 

16.45-16.50 № на разрешение № 351/ 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВАСИЛ ТЕНЕКЕДЖИЕВ 

 Зам.-ръководител Елина Мирчева 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на обект „Изграждане на оптична свързаност с 

подземна оптична МАК мрежа на „А1 България“ ЕАД на територията на гр. 

Силистра, община Силистра“, попадащ в зоната на АГНКЦ „Римски легионен 

лагер и цивилно селище“ и в „Зона на археологическо наблюдение с 

некрополи“ към АНКЦ ,Дуросторум-Дръстър“, гр. Силистра 

16.50-16.55 № на разрешение № 239 / 2022 

 Ръководител Доц. д-р Здравко Димитров 

 Зам. ръководител Илко Якимов Цветков 

 Вид проучване спасително 

 Проект  Наблюдение по време на изкопни работи в зона Б на АНКЦ Антична Бонония, 

УПИ ХIV, кв. 501А, ул. Шипка №3, гр. Видин 
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02.03.2023 г. (четвъртък) 
 

Председател: доц. д-р Георги Нехризов 

Секретар: Пламен Георгиев 
   

  АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЯ 

9,00-9.05 № на разрешение № 447 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ИГОР ЛАЗАРЕНКО 

 Зам.-ръководител Радостина Енчева 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи на обект в УПИ І, кв. 

157, парк Балик в близост до късноантична и средновековна крепост в кв. 

Хоризонт, гр. Балчик 
09.05-09.10 № на разрешение № 12 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р МАРИЯ МАНОЛОВА-ВОЙКОВА 

 Зам.-ръководител Станислава Лазаренко 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи на обект в УПИ І-

14=111, ПИ 10135.1504.133, по КК, кв. 407 по плана на 4-ти м.р., ул. „Братя 

Шкорпил“ № 20, попадащ в охранителната зона на ААР “Одесос-Варна“, гр. 

Варна 
09.10-09.15 № на разрешение № 455 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи за основи на сграда в 

ПИ с идентификатор 10135.1.496, ул. „Фьодор Успенски“ № 2, попадащ в 

територията на ГНЦ Трети Варненски некропол 
09.15-09.20 № на разрешение № 389 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи за основи на сграда в 

ПИ с идентификатор 10135.1.200, ул. „Константин Доганов“ № 5, попадащ в 

територията на ГНЦ Трети Варненски некропол 
09.20-09.25 № на разрешение № 361 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи за основи на сграда в 

ПИ с идентификатор 10135.1.227, ул. „Три уши“ № 10, гр. Варна 
09.25-09.30 № на разрешение № 315 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи за основи на сграда в 

ПИ с идентификатор 10135.1.403, ул. „Хан Пресиян“ № 31, гр. Варна 
09.30-09.35 № на разрешение № 435 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи в УПИ ХІ-4 (ПИ с 

идентификатор 10135.1.356), кв. 167 по плана на 11 м.р., ул. „Хан Пресиян“ № 

20, гр. Варна, попадащ в границите на ГНЦ Трети Варненски некропол 
09.35-09.40 № на разрешение № 227 / 2022 г. 
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 Ръководител гл. ас. д-р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи във връзка с 

реализацията на проект Реконструкция на ветрилото пред п/ст Варна Запад за 

присъединяване на нова ВЛ 110 кV Кичево, ПИ 10135.3515.1793, бул. 

„Хр.Смирненски“, гр. Варна 
09.40-09.45 № на разрешение № 272 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи на подобект 

„Контролно-пропускателен пункт 3“ в УПИ ХХХVІІ, кв. 25, гр. Белослав, 

попадащ в границите на Логистичен център - Варна 
09.45-09.50 № на разрешение № 363 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ 

 Зам.-ръководител гл. ас. д-р Найден Прахов 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи за обособяване на 4 

траншеи за монтаж на подводни дюкери за комуникация между северния и 

южния бряг на Варненските езера 
09.50-09.55 № на разрешение № 68 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВАСИЛ ТЕНЕКЕДЖИЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи на обект в ПИ с 

идентификатор 10135.1507.295, УПИ ІV-295, кв. 16 по плана на 8-ми м.р., ул. 

„Иван Вазов“ № 18, попадащ в охранителна зона на ААР “Одесос-Варна“, гр. 

Варна 
09.55-10.00 № на разрешение № 392/2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на на обект ПИ с идентификатор 10135.1.200, ул. 

„Константин Доганов“ №5, ПИ с идентификатор 10135.1.537, ул. „Густав 

Вайганд“ №14 и ПИ с идентификатор 101.35.1.541, ул. „Густав Вайганд“ № 16, 

гр. Варна, попадащ в границите на групова недвижима ценност „Трети 

Варненски некропол“ 
10.00-10.05 № на разрешение № 25/2022 г. 

 Ръководител НЕДКО ЕЛЕНСКИ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на обект „Реконструкция на водопроводната 

мрежа на гр. Павликени-подетап II.1 и подетап II.5 по плана на гр. Павликени 
10.05-10.10 № на разрешение № 400/2022 г. 

 Ръководител ХРИСТИНА СТОЯНОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на обект „Рехабилитация на улици „Осми март“, 

Райко Даскалов“, „Александър Стамболийски“, намиращ се на територията на 

НИАР „Плиска“- Външен град, гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. Шумен 
10.10-10.15 № на разрешение № 175 / 2022 г. 

 Ръководители доц. д-р АЛЕКСЕЙ ГОЦЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на строителни дейности на обект язовир 

Луда Яна, землище на об-на Панагюрище, обл. Пазарджик 
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10.15-10.20 № на разрешение № 11 / 2022 г. 

 Ръководител БОРИСЛАВА ГЪЛЪБОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи при реализирането на 

инвестиционен проект „Външно ел. захранване с кабел Н.Н. 0,4 kV на 

„Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи, офис и масивна плътна 

ограда“, ул. „Ивайло“ №35, р-н „Красно село“, гр. София 
10.20-10.25 № на разрешение № 137 / 2022 г. 

 Ръководител ДИМИТРИНКА ПАВЛОВА 

 Зам.-ръководител Милена Тодорова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи при реализиране на 

инвестиционен технически проект на обект „Къща за гости“, гр. Сапарева баня, 

обл. Кюстендил 
10.25-10.30 № на разрешение № 428 / 2022 г. 

 Ръководител ДИМИТРИНКА ПАВЛОВА 

 Зам.-ръководител Румен Иванов 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи при реализиране на 

инвестиционен технически проект на обект „Еднофамилна жилищна сграда“, 

гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил 
10.30-10.35 № на разрешение № 60 / 2022 г. 

 Ръководител ФИЛИП МИХАЙЛОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на дълбочинно вкопаване за направа на 

работна площадка в границите на концесионна площ Брезник, находище 

Милин камък, землище на гр. Брезник 
   

 

 

 

 
10.40-10.50  КАФЕ-ПАУЗА 

   

 

 
10.50-10.55 № на разрешение № 55 / 2022 г. 

 Ръководители доц. д-р ИВО ЧОЛАКОВ 

 Зам.-ръководител Ангел Григоров 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение  по време на строителни дейности по трасето на 

жп участък Костенец - Септември, землища на общини Костенец, Белово и 

Септември 
10.55-11.00 № на разрешение № 56 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р ИВО ЧОЛАКОВ 

 Зам.-ръководител Ангел Григоров 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение  по време на строителни дейности по трасето на 

жп участък Костенец - Септември, землища на общини Елин Пелин, Ихтиман и 

Костенец, Софийска област 
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11.00-11.05 № на разрешение № 61 / 2022 г. 

 Ръководител КРЪСТЮ ЧУКАЛЕВ 

 Зам.-ръководител д-р Жени Василева 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на геолого-проучвателни дейности 

свързани с изграждането на сондажни площадки в площ Света Петка, землище 

на с. Челопеч, общ. Челопеч, Софийска област 
11.05-11.10 № на разрешение № 89 / 2022 г. 

 Ръководител ВАСИЛ КАЦАРОВ 

 Зам.-ръководител Вяра Петрова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на строителни дейности по трасето на 

Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп, землища на области 

Пазарджик и София 

 
11.10-11.25 № на разрешение № 440 / 2022 г. 

 Ръководител СОФИЯ ХРИСТЕВА 

 Зам.-ръководител гл. ас. д-р Божидар Драганов  

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на СМР и КРР на обект 

„Археологически комплекс Небет тепе с подобекти: 1. „Археологически 

комплекс Небет тепе – консервация, реставрация и експониране“ и 2. КРР на 

Източен крепостен зид и Реконструкция на елементите на техническа 

инфраструктура и благоустрояване на подходи на ул. „Н. Муравенов“ и ул. 

„Юнашка“ в границите на АИР Старинен Пловдив, гр. Пловдив 
11.25-11.30 № на разрешение № 453 / 2022 г. 

 Ръководители д-р ЗДРАВКА КОРКУТОВА, гл. ас. ДЕСИСЛАВА ДАВИДОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности за жилищна сграда 

в УПИ ХVІІІ-1551, кв. 389, ПИ № 56784.520.1833 по плана на І гр. част, ул. 

„Митрополит Панарет“ № 8, гр. Пловдив 
11.30-11.35 № на разрешение № 93 / 2022 г. 

 Ръководител д-р ЗДРАВКА КОРКУТОВА 

 Зам.-ръководител гл. ас. Десислава Давидова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности в УПИ Х-724, кв. 

78 по плана на ЦГЧ-Пловдив, ПИ 56784.521.1609, ул. „Гладстон“ № 12, гр. 

Пловдив 
11.35-11.40 № на разрешение № 15 / 2022 г. 

 Ръководители д-р ЗДРАВКА КОРКУТОВА, гл. ас. ДЕСИСЛАВА ДАВИДОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности за ново жилищно 

застрояване в УПИ ІІІ-1469, кв. 390а, ПИ № 56784.520.1820 по плана на І гр. 

част, ул. „Цар Иван Срацимир“ № 26, гр. Пловдив 
11.40-11.45 № на разрешение № 39 / 2022 г. 

 Ръководител д-р ЗДРАВКА КОРКУТОВА 

 Зам.-ръководител гл. ас. Десислава Давидова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни и облагородителни дейности 

на бул. „Капитан Райчо“ № 40-44, район Централен, гр. Пловдив 
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11.45-11.50 № на разрешение № 181 / 2022 г. 

 Ръководители д-р ЗДРАВКА КОРКУТОВА, гл. ас. ДЕСИСЛАВА ДАВИДОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи на обект в УПИ ІІІ-

518.1839 по плана на Втора градска част, ул. „Плевен“ № 1-3, гр. Пловдив 
11.50-11.55 № на разрешение № 148 / 2022 г. 

 Ръководител д-р ЗДРАВКА КОРКУТОВА 

 Зам.-ръководител гл. ас. Десислава Давидова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи на обект в ПИ № 

56784.540.1483, район Тракия, бул. „Менделеев“, гр. Пловдив 
11.55-12.00 № на разрешение № 429 / 2022 г. 

 Ръководители д-р ЗДРАВКА КОРКУТОВА, гл. ас. ДЕСИСЛАВА ДАВИДОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности във връзка с 

окабеляване с кабел 1 кV на извод 1 от ТП Волга (ПИ с идентификатор 

56784.518.1716) извод 2 и 3 от ТП Захари Стоянов (ПИ с идентификатор 

56784.521.123), по част от плана на кв. Волга-Д. Николаев и част от ПУП-ПРЗ 

на кв. Освобождение и Гео Милев, гр. Пловдив 
12.00-12.05 № на разрешение № 384 / 2022 г. 

 Ръководители д-р ЗДРАВКА КОРКУТОВА, гл. ас. ДЕСИСЛАВА ДАВИДОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на обект „УПИ IX – 520.862, кв. 389 по плана на 

Първа градска част, ПИ 56784.520.862, гр. Пловдив, ул. „Ген. Скобелев“ № 23, 

гр. Пловдив 
   

12.05-13.00  ОБЕДНА ПОЧИВКА 

   

13.00-13.05 № на разрешение № 358 /2022 г. 

 Ръководители МАРТИН ХРИСТОВ, гл. ас. д-р ЖИВКО УЗУНОВ 

 Зам.-ръководители ИВАН ИВАНОВ, ЕЛИЦА ДИМИТРОВА-НИКОЛОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение при изпълнение на строителните дейности на 

обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“ на българска 

територия 
13.05-13.10 № на разрешение № 358 /2022 г. 

 Ръководители д-р ЗДРАВКА КОРКУТОВА, АНТОН КОВАЧЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности на обект в НАР 

Античен, средновековен и възрожденски град Мелник – УПИ 1, кв. 14 по 

плана на гр. Мелник, общ. Сандански 
13.10-13.15 № на разрешение № 385 / 2022 г. 

 Ръководители д-р ЗДРАВКА КОРКУТОВА, АНТОН КОВАЧЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на обект „УПИ IV – 53, кв. 2, ПИ 47754.501.53 по 

плана на гр. Мелник, общ. Сандански 
13.15-13.20 № на разрешение № 23/2022 г. 

 Ръководител д-р ВЕСЕЛИН ХАДЖИАНГЕЛОВ 

 Зам.-ръководител Диана Стоянчова 
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 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на обект „Професионално голф игрище с 18 нови 

игрови полета и тренировъчна зона с прилежаща към тях инфраструктура“, 

землище на с. Горни окол, общ. Самоков 
13.20-13.25 № на разрешение №393/ 2022 г. 

 Ръководител ДИМИТРИНКА ПАВЛОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на обект: Виза за проучване и проектиране на 

еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване на водоплътна 

изгребна яма, ВИК и ЕЛ инсталация в УПИ V III -2726, кв. 127 по 

регулационния план на гр. Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.87 

по КК на гр. Сапарева баня 
13.25-13.30 № на разрешение №303/ 2022 г. 

 Ръководител ДИМИТРИНКА ПАВЛОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект „Открит басейн с 

обем 100 м3“, ул. „Германея“, УПИ VII – „за медицински център, 

медикодиагностични дейности и обществено обслужване“, кв. 126 по 

регулационния план на гр. Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор 

65365.601.978 по КККР на гр. Сапарева баня 
13.30-13.35 № на разрешение № 414/ 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р ЛЮДМИЛ ВАГАЛИНСКИ 

 Зам.-ръководител д-р Мария Пашова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение в УПИ VI-345, 347, 350 в м. Рупите, охранителна 

зона на „Античен град Хераклея Синтика“, гр. Петрич, обл. Благоевград 
13.35-13.40 № на разрешение № 368/2022 г. 

 Ръководител д-р СВЕТЛА ПЕТРОВА-ДИНЕВА 

 Зам.-ръководител Емил Севдин 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение свързано с извършването на изкопни дейности за: 

Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода до сграда с ид. 

№ 65365.601.941.2 и ПИ с идентификатори : 65365.601.97; 65365.601.930; 

65365.601.99; 65365.601.941 по КК на гр. Сапарева баня 
13.40-13.45 № на разрешение № 260 / 2022 г. 

 Ръководител МEГЛЕНА ПЪРВИН 

 Зам.-ръководител Кристиян Желязков 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на дейностите по отнемане на покривния пясък и 

КРР на обект Тракийски култов комплекс Оструша, землище на гр. Шипка, 

общ. Казанлък 
13.45-13.50 № на разрешение № 75 / 2022 г. 

 Ръководители ас. МАРИЯ КАМИШЕВА, ас. ПЕТЪР КАЛЧЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект „Жилищна сграда с 

гаражи, магазин за промишлени стоки и археологическа експозиция“ в зона А 

на АР Августа Траяна – Верея – Стара Загора, УПИ ХІV-3220, кв.66, ул. 

„Хаджи Димитър Асенов“ 106 по плана на гр. Стара Загора 
13.50-13.55 № на разрешение № 73 / 2022 г. 

 Ръководител ас. МАРИЯ КАМИШЕВА 
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 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект „Пететажна жил. 

сграда с гаражи“ в зона А на АР Августа Траяна – Верея – Стара Загора, УПИ 

V-3233, кв. 6601 с идентификатор 68850.503.233, ул. „М. Кусев“ 55 по плана на 

гр. Стара Загора 
13.55-14.00 № на разрешение № 44 / 2022 г. 

 Ръководители ас. ПЕТЪР КАЛЧЕВ, ас. МАРИЯ КАМИШЕВА 

 Зам.-ръководители Пламена Бакалова, Величка Мартинова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи по трасетата на 

водопроводите и канализацията в границите на зона Б на АР Августа Траяна – 

Верея, във връзка с изпълнението на проект Изграждане на ВиК 

инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД гр. Стара 

Загора 

 
14.00-14.05 № на разрешение № 442 / 2022 г. 

 Ръководител ас. ПЕТЪР КАЛЧЕВ 

 Зам.-ръководител Пламена Бакалова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение във връзка с реализиране на инвестиционно 

намерение за изграждане на жилищна сграда на територията на АР „Августа 

Траяна-Верея-Стара Загора“ в УПИ VІІ-1679, УПИ ХVІ-1678 и УПИ ХІV-1677, 

кв. 266, ул. „Г. С. Раковски“ № 49-53, гр. Стара Загора 
14.05-14.10 № на разрешение № 364 / 2022 г. 

 Ръководител ас. ПЕТЪР КАЛЧЕВ 

 Зам.-ръководител Величка Мартинова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение във връзка с реализиране на инвестиционно 

намерение за изграждане на площадка Мъглиж северно от завод 4 на Арсенал 

АД – гр. Казанлък, ПИ 49494.774.8041 
14.10-14.15 № на разрешение № 113 / 2022 г. 

 Ръководител ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ 

 Зам.-ръководител гл. ас. д-р Руслан Боянов Стойчев  

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на строителни и изкопно-насипни дейности в 

района на находище Хан Крум, участък Ада Тепе, гр. Крумовград 
14.15-14.20 № на разрешение № 149 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р ГЕРГАНА КАБАКЧИЕВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на СМР дейности на обект: Антична 

вила Армира край Ивайловград, област Хасково 
14.20-14.25 № на разрешение № 410 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р СТЕФАН БАКЪРДЖИЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи във връзка с 

изпълнение на проект Извършване на ТАП на обекти в обхвата на проект 

Рехабилитация на жп линия Пловдив-Бургас, фаза 2. Обособена позиция 2 

Извършване на археологическо наблюдение на обекти в обхвата на проект 

Рехабилитация на жп линия Пловдив-Бургас. Фаза 2. Дейност 5: Извършване 

на археологическо наблюдение за компонент Проектиране и изграждане на 
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системи за сигнализация и телекомуникации по жп линия Пловдив-Бургас - 

телекомуникационни кули при гари Безмер, Ямбол, Завой и Стралджа 
14.25-14.30 № на разрешение № 02 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р СТЕФАН БАКЪРДЖИЕВ 

 Зам.-ръководител д-р Тодор Вълчев 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи във връзка с 

изграждането на нов външен водопровод в участъка от границата на АР 

Тракийски и античен град Кабиле до ПС Ормана – Ямбол в землищата на с. 

Кабиле, общ. Тунджа и гр. Ямбол 
14.30-14.35 № на разрешение № 147 / 2022 г. 

 Ръководител ЯВОР РУСЕВ 

 Зам.-ръководител гл. ас. д-р Стефан Бакърджиев 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи във връзка с 

изграждането на пристройка към съществуваща сграда в ПИ с идентификатор 

87574.514.3.5, Производствена зона Ямбол, ул. „Безмерско шосе“ 
14.35-14.40 № на разрешение № 445 / 2022 г. 

 Ръководител ЯВОР РУСЕВ 

 Зам.-ръководител гл. ас. д-р Стефан Бакърджиев 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи във връзка с 

изграждането на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 87374.535.157, УПИ 

ХХІ-157, кв. 78а по регулацията на гр. Ямбол, ул. „Българка“ № 7 
14.40-14.45 № на разрешение № 461 / 2022 г. 

 Ръководител ЯВОР РУСЕВ 

 Зам.-ръководител гл. ас. д-р Стефан Бакърджиев 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на реконсервация, реставрация, 

реконструкция и експониране на надградена средновековна крепостна стена в 

ПИ 87374.535.62 по КККР на гр. Ямбол, УПИ І, кв. 77 по рег. план на общ. 

Ямбол, ул. „К. Иречек“ 
14.45-14.50 № на разрешение № 383/2022 г. 

 Ръководител НАНСИ МAРИНОВА 

 Зам.-ръководител Радослав Александров 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на обект „Модернизация на железопътен участък 

Оризово-Михайлово“, територия на общ. Чирпан и общ. Стара Загора 
14.50-14.55 № на разрешение № 394/ 2022 г. 

 Ръководител ПЛАМЕН КАРАИЛИЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на компонент „Проектиране и изграждане на 

системи за сигнализация и телекомуникационни кули при гари Калояновец, 

Калитиново, Хан Аспарух, по железопътна линия Пловдив-Бургас“ в 

землището на общ. Стара Загора 
14.55-15.00 № на разрешение № 405/ 2022 г. 

 Ръководител д-р КРАСИМИР ВЕЛКОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на компонент „Проектиране и изграждане на 

системи за сигнализация и телекомуникации при гари Нова Загора и Коньово“ 
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по железопътната линия Пловдив-Бургас на територията на Община Нова 

Загора, обл. Сливен 
15.00-15.05 № на разрешение № 421/ 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р СТЕФАН БАКЪРДЖИЕВ 

 Зам.-ръководител Явор Русев 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на обект „Изграждане на надлези/подлези за 

железопътна линия Пловдив-Бургас на мястото на съществуващи прелези“-

Подобект 223, поз.2 , уч. 2, надлез при км. 187+590, с. Кабиле, общ. Тунджа, 

обл. Ямбол 
15.05-15.10 № на разрешение № 396/ 2022 г. 

 Ръководител д-р РОСИЦА ХРИСТОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на компонент „Проектиране и изграждане на 

системи за сигнализация и телекомуникации по железопътна линия Пловдив-

Бургас“ при гари Церковски, Карнобат, Черноград и Айтос, общини Карнобат 

и Айтос 
15.10-15.15 № на разрешение № 395/ 2022 г. 

 Ръководител доцент д.н.а. ДИМЧО МОМЧИЛОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на компонент „Проектиране и изграждане на 

системи за сигнализация и телекомуникации по железопътна линия Пловдив-

Бургас“ на гари Българово, Дружба, Долно Езерово, Лозово, Вл. Павлово, гр. 

Бургас 
15.15-15.20 № на разрешение № 66 / 2022 г. 

 Ръководител ТОДОР МАРВАКОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности по трасето на 

обект ВЛ 110 кV присъединяване на п/ст Обзор 110/20 кV към ЕЕС, землища 

на гр. Обзор, с. Приселци и с. Баня, общ. Несебър, обл. Бургас 

15.20-15.25 № на разрешение № 460/ 2022 г. 

 Ръководител ТОДОР МАРВАКОВ 

 Зам.-ръководител Галина Стоянова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на обект - външно ел. захранване на жилищна 

сграда с ПИ 51500.501.5/УПИ II -685, кв. 18а, по КК на гр. Несебър: Кабел 

ниско напрежение от ТНН на БКТП "Крайбрежна 2",находящ се в ПИ 

51500.501.516 по КК на гр. Несебър до ново електромерно табло, монтирано на 

границата на ПИ 51500.501.5 по КК на гр. Несебър, обл. Бургас 

 

15.25-15.30 № на разрешение № 95/2022 г. 

 Ръководител ТОДОР МАРВАКОВ 

 Зам.-ръководител Стоянка Димова 
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 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на обект „Външно кабелно електрозахранване на 

обект: „Рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище „Северна 

буна-Несебър“, поземлен имот с идентификатор 51500.501.507 по КК на гр. 

Несебър, пристанищна акватория 

15.30-15.35 № на разрешение № 18 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р НАЙДЕН ПРАХОВ 

 Зам.-ръководител Ивелина Петкова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изпълнение на строително-монтажни 

дейности за обект „Рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище 

„Северна буна – Несебър“, гр. Несебър: Подобект 05: Технически 

инвестиционен проект /допълнение/ - Пристанищни съоръжения – плаващ кей 

– вълнолом“. 

15.35-15.40 № на разрешение № 426 / 2022 г. 

 Ръководител проф. д-р СЕРГЕЙ БОРИСОВ ТОРБАТОВ  

 Зам.-ръководител Биляна Торбатова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности за полагане на 

кабел 1 кV за захранване на жил. сграда в УПИ V-2825, кв. 209, ПИ 

57491.508.202 съгласно ДП 4415261, на територията на зона А на Античен град 

Улпия Анхиало-Палеокастро, гр. Поморие, обл. Бургас 

15.40-15.45 № на разрешение № 221 / 2022 г. 

 Ръководител ВЛАДИСЛАВ ТОДОРОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности за външно ел. 

захранване на жил. сграда-ЮИ близнак в УПИ ІХ-2825, кв. 209, ПИ с 

идентификатор 57491.508.53, зона А на НКЦ Античен град Улпия Анхиало-

Палеокастро, гр. Поморие, обл. Бургас 

15.45-15.50 № на разрешение № 449 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р КАЛОЯН ПРАМАТАРОВ  

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности за полагане на 

кабел 1 кV за захранване на вилна сграда в ПИ 016174, м. Кротиря, на 

територията на Античен некропол Улпия Анхиало, гр. Поморие, обл. Бургас 
   

15.50-15.55 № на разрешение № 64 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р КРЪСТИНА ПАНАЙОТОВА, д-р АЛЕКСАНДЪР БАРАЛИС 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение и документиране на дейностите при извършване 

на КРР на сектор Месарите 4, съгл. Проект за консервация, реставрация и 
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експониране на археологически обект Селищна структура и некропол от 

територията на Аполония Понтика в м. Месарите, ПИ 67800.36.30 по плана на 

гр. Созопол, обл. Бургас 
15.55-16.00 № на разрешение № 463 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р НАДЕЖДА КАРАСТОЯНОВА 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ VІІ-7209 идентичен 

на ПИ 67800.7.599, м. Буджака, землище на гр. Созопол, обл. Бургас 
16.00-16.05 № на разрешение № 432 / 2022 г. 

 Ръководител гл. ас. д-р СТЕФАН БАКЪРДЖИЕВ 

 Зам.-ръководител Явор Русев 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи при изграждането на 

жилищна сграда в УПИ ХХVІІ – 1694, кв. 144 по плана на гр. Созопол, ПИ с 

идентификатор 67800.504.435 по КККР на гр. Созопол, обл. Бургас 
16.05-16.10 № на разрешение № 451 / 2022 г. 

 Ръководител доц. д-р ВАЛЕРИ ЙОТОВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи на обект в 

охранителната зона на АНКЦ Античен некропол на Аполония, УПИ VІІ-1680, 

1681, 1682 в кв. 86 по плана на гр. Созопол, обл. Бургас 
16.10-16.15 № на разрешение № 444 / 2022 г. 

 Ръководител д-р ЙОТО ЙОТОВ 

 Зам.-ръководител Константин Господинов 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни работи на обект в 

охранителната зона на АНКЦ Античен некропол на Аполония, УПИ ХІІІ-7682 

по ККР на гр. Созопол, ПИ с идентификатор 67800.7.682, м. Буджака, гр. 

Созопол, обл. Бургас 
16.15-16.20 № на разрешение № 31/2022 г. 

 Ръководител АЛЕКСАНДЪР МАНЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на изкопни работи за полагане на кабел 1 kV за 

захранване на обект „Вилна сграда“, гр. Созопол, м. Буджака, ПИ67800.4.56 по 

плана на гр. Созопол, обл. Бургас 

 
16.20-16.25 № на разрешение № 30/2022 г. 

 Ръководител АЛЕКСАНДЪР МАНЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на изкопни работи за полагане на кабел 1 kV за 

захранване на обект „Вилни сгради и ограда“, гр. Созопол, м. Буджака, 

ПИ67800.4.303 по плана на гр. Созопол, обл. Бургас 
16.25-16.30 № на разрешение № 29/2022 г. 

 Ръководител АЛЕКСАНДЪР МАНЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на изкопни работи за полагане на кабел 1 kV за 

захранване на обект “Вилна сграда с басейн и ограда”, гр. Созопол, м. 

“Буджака”, УПИ III – 5042 по плана на гр. Созопол, обл. Бургас 
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16.30-16.35 № на разрешение № 28/2022 г. 

 Ръководител АЛЕКСАНДЪР МАНЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на изкопни работи за външно ел. захранване на 

обект „Вилни сгради 1, 2, 3, 4“, гр.Созопол, м. Буджака, УПИ III – 5069 по 

плана на гр. Созопол, обл. Бургас 

16.35-16.40 № на разрешение № 27/2022 г. 

 Ръководител АЛЕКСАНДЪР МАНЕВ 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение на изкопни работи за полагане на кабел 1 kV за 

захранване на обект „Вилна сграда с гаражи и ограда (ажурна)“, гр. Созопол, м. 

Буджака, ПИ67800.4.328  по плана на гр. Созопол, обл. Бургас 

16.40-16.45 № на разрешение № 452 / 2022 г. 

 Ръководител ПАВЛИНА ДЕВЛОВА 

 Зам.-ръководител Милена Крумова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности в ПИ с 

идентификатор 67800.10.400, м. Ачмалъци, гр. Созопол, обл. Бургас 

16.45-16.50 № на разрешение № 42/2022 г. 

 Ръководител ПАВЛИНА ДЕВЛОВА 

 Зам.-ръководител Милена Крумова 

 Вид проучване спасително 

 Проект Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности в УПИ IV-3180, 

кв.151, ПИ с идентификатор 67800.505.201, ул. „Републиканска“, гр. Созопол, 

обл. Бургас 

 


