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ПРОГРАМА  

 

НА ОТЧЕТИТЕ ЗА ТЕРЕННИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПРЕЗ 2012 г.  

 НА СЕКЦИЯ ЗА ТРАКИЙСКА АРХЕОЛОГИЯ 

23 февруари – 25 февруари 2013 г. 
 

 

СЪБОТА, 23 февруари 2013 

 9.00  –  12.30 часа (10 доклада)  
 

Председател: доц. д-р Стефан Александров  

Секретар:гл. ас. д-р Таня Христова  

 

1. СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ, РИМ-Хасково   -   научен ръководител  

Валентин Василев, докторант в СУ „Св.Кл.Охридски”   -  зам.-ръководител 

Спасителни археологически разкопки на две могили и околомогилните им пространства от 

могилен некропол в м. Кайряка, южно от гр. Меричлери, об-на Димитровград  (20 минути) 

 

2. МАРТИН ХРИСТОВ, НИМ  -  научен ръководител  

доц. д-р Стефан Александров,  НАИМ-БАН   -   научен консултант 

Редовно археологическо проучване на около могилните пространства на некропол с 

ритуални структури в м. Балинов горун и м. Лещакът край с. Дъбене, об-на Карлово  

(15 минути) 

 

3. ДЕЯН ДИЧЕВ,  магистър по археология  -  научен ръководител  

Редовно археологическо проучване на обект: две могили с вис. до 0,50 м и диам. около 5-6 

м, земл. на об-на Чавдар, Софийска област (10 минути) 

 

4. ДЕЯН ДИЧЕВ,  магистър по археология  -  научен ръководител  

Редовно археологическо проучване на обект: две могили в м. Кайряка, землище на с. 

Българска поляна, об-на Тополовград  (15 минути) 

 

5. д-р ДИАНА ГЕРГОВА, проф. в НАИМ-БАН   -    научен ръководител  

със заместници – Татяна Кънчева-Русева, ИМ Нова Загора и Димитър Генов, магистър   

Редовно археологическо проучване на обект: селищна могила при с. Дядово, община Нова 

Загора (10 минути) 

 

6. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ,  гл.ас. в НАИМ-БАН  -  научен ръководител  

със зам.  ръководител Петър Зидаров, НБУ 

доц. д-р Стефан Александров, НАИМ-БАН   -    научен консултант   

Редовно археологическо проучване на обект: Открито селище в м. Попската могила, земл. 

на с. Крушовица, об-на Долни Дъбник  (5 минути) 

 

10.30 – 10.45 (почивка) 
 

7. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ, гл.ас. в НАИМ-БАН –  научен ръководител 
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Ангелина Пировска, АМ „М-И”-Раднево  –  зам.-ръководител 

Спасителни археологически разкопки на обект от Бронзовата и РЖЕ, в м. Под ямача, 

землище на бившето с. Овчарци, община Раднево (10 минути) 

 

8. АНГЕЛИНА ПИРОВСКА, АМ”Марица-Изток”- Раднево –  научен ръководител 

доц. д-р Стефан Цветков Александров, НАИМ  

и Пламен Караилиев, АМ „Марица-Изток”   –  научни консултанти 

Спасителни археологически разкопки на  обект от късната бронзова епоха, м. Корията, землище на 

бившето с. Овчарци, община Раднево (15 минути) 

 

9. д-р БОГДАН АТАНАСОВ, гл.ас. НБУ   -   научен ръководител  

Илия Кулов, РИМ-Благоевград   -   зам.-ръководител 

доц. д-р Стефан Александров, НАИМ-БАН   -   научен консултант 

Спасителни археологически разкопки на обект от ІІ-І хил.пр.Хр. в м. Бресто, землище на с. 

Баня, об-на Разлог (15 минути) 

 

10. д-р БОГДАН АТАНАСОВ,  гл.ас. в НБУ    -    научен ръководител  

със зам.-ръководител Илия Кулов, РИМ-Благоевград  

Спасителни археологически разкопки на обект в м. Горните уши, в землището на гр. 

Кресна, об-на Благоевград (15 минути) 

 

 

12.30 – 14.00 часа (обедна почивка) 

 

14.00 – 17.30 часа (6 доклада) 
Председател: доц. д-р Красимир Ников 

Секретар: гл. ас. д-р Георги Иванов 

 

11. д-р АЛЕКСЕЙ  ГОЦЕВ, доц. НАИМ-БАН -  научен ръководител  

зам. ръководители: гл. ас. Виктория Петрова и ас. Яна Димитрова, НАИМ-БАН  

Спасително археологическо проучване на Обект 1, АМ’’Хемус’’ в землището на с. Панайот 

Волово, община Шумен, област Шумен (20 минути) 

 

12. ЯВОР ИВАНОВ,  докторант НАИМ-БАН -  научен ръководител,  

зам. ръководител: Галена Радославова 

научен консултант: проф. д-р Диана Гергова, НАИМ-БАН 

Спасителни археологически проучвания на Обект 4, АМ’’Хемус’’ в землището на кв. 

Макак, гр. Шумен, с. Коньовец и с. П. Волово община Шумен, област Шумен  (10 минути) 

 

13. ТАТЯНА КЪНЧЕВА-РУСЕВА, ИМ-Нова Загора    -   научен ръководител  

със зам.-ръководител д-р Любен Красимиров Лещаков,  гл. ас. в НАИМ-БАН 

Спасителни археологически разкопки на обект по трасето на АМ «Тракия», ЛОТ 3, в 

землището на гр. Кермен, обл. Сливен (15 минути) 

 

15.30 – 15.45 часа (почивка) 
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14. д-р ПЕТЪР ДЕЛЕВ,  доц.  СУ”Св.Кл.Охридски”  и   

НАДЕЖДА ТОДОРОВА,  гл. ас. в СУ”Св.Кл.Охридски”  -    научни ръководители 

Редовно археологическо проучване на обект от Късната желязна и Късната бронзова 

епоха, и късния халколит в м. Клисурата, с. Илинден, об-на Хаджидимово, обл. 

Благоевград (15 минути) 

 

15. ЕЛЕНА БОЖИНОВА, РАМ-Пловдив   -   научен ръководител  

със заместник Антоанета Андонова,  докторант в СУ   

Редовно археологическо проучване на обект от Късната бронзова, Ранната желязна и 

Късната желязна епоха на връх Драгойна, землище на с. Драгойново, об-на Първомай, 

Пловдивска обл.(15 минути) 

 

16. д-р ХРИСТО ПОПОВ, доц. НАИМ-БАН   и    

д-р КРАСИМИР НИКОВ, доц. НАИМ-БАН  -  научни ръководители 

гл.ас. д-р Марина Колева, гл. ас. д-р Руслан Стойчев,  

Пламен Георгиев и Станислав Илиев     -    зам.-ръководители 

проф. д-р АЛБРЕХТ ЙОКЕНХЬОФЕЛ, Вестфалски у-тет, Мюнстер – научен консултант 

Спасителни археологически разкопки на обект: златодобивен рудник от КБ и РЖЕ на 

възвишението Ада тепе, землище на гр. Крумовград, обл. Кърджали (60 минути) 

 
 

 

НЕДЕЛЯ, 24 февруари 2013   
 

9.00 – 12.30  часа (11  доклада)  
 

Председател: доц. д-р Алексей Гоцев 

Секретар: гл. ас. д-р Любен Лещаков 

 

 

1. д-р ГЕОРГИ НЕХРИЗОВ, доц., НАИМ-БАН   -   научен ръководител  

д-р Юлия Цветкова,  гл. ас. в СУ „Св. Климент Охридски”   -   зам.-ръководител 

Редовно археологическо проучване на обект: скален комплекс Глухите камъни  в 

землищата на селата Дъбовец и Малко Градище, об-на Любимец (20  минути) 

 

2.  д.и.н. НИКОЛАЙ ОВЧАРОВ (доц.,  НАИМ-БАН),  ДАНИЕЛА КОДЖАМАНОВА 

(РИМ КЪРДЖАЛИ),  д-р ЗДРАВКО ДИМИТРОВ (гл. ас., НАИМ-БАН).  

Редовни археологически разкопки на Скален град Перперикон през 2012 г. (15 минути).  

 

3. д-р АЛЕКСЕЙ ГОЦЕВ,  доц., в НАИМ-БАН    -    научен ръководител  

със заместник Николета Петкова,  докторант в ЮЗУ   

Редовно археологическо проучване на обект: скален комплекс от І хил.пр.н.е. в м. Скумсале, 

землище на гр. Стрелча (10 минути) 

 

4. д-р КРАСИМИР ЛЕЩАКОВ,  доц., в СУ    -   научен ръководител  

със зам.-ръководител д-р Ваня Николова Петрова, СУ 
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Спасително археологическо проучване в м. Кючук чаир (км 116+080 – 116+240) по трасето 

на АМ Марица, участък Свиленград-ГКПП Кап.Андреево, в землището на с. Капитан 

Андреево, об-на Свиленград (10 минути) 

 

5. д-р АНЕЛИЯ БОЖКОВА,  доц.,  НАИМ-БАН   -   научен ръководител 

д-р Петър Делев,  доц., СУ „Св.Кл.Охридски”  -   зам.-ръководител 

Спасително археологическо проучване на обект от І хил. пр. Хр. по трасето на АМ Марица (км. 

69+500  -  69+895) в землището на гр. Харманли, обл. Хасково (20 минути) 

 

6. д-р АНЕЛИЯ БОЖКОВА,  доц.,  НАИМ-БАН  -   научен ръководител  

и Петър Делев,  доц., СУ „Св.Кл.Охридски”  -   зам.-ръководител 

Археологическо наблюдение във връзка със заявени инвестиционни намерения в границите на 

недвижима културна ценност «Антично селище» в землището на с. Копривлен, об-на 

Хаджидимово (5 минути) 

 

 

10.45 – 11.00 часа (почивка) 

 
Председател: доц. д-р Анелия Божкова 

Секретар: докторант Яна Мутафчиева 

 

7. д-р МИТКО МАДЖАРОВ, доц., АМ-Хисаря    -   научен ръководител  

със заместник Димитринка Танчева, АМ-Хисаря 

Редовно археологическо проучване на обект: тракийско светилище от V-ІІІ в. пр.Хр.  

в м. Секизарман, край с. Кръстевич, об-на Хисаря (15 минути) 

 

8. д-р АЛЕКСЕЙ ГОЦЕВ,  доц.,  НАИМ-БАН   -   научен ръководител  

гл.ас. Гаврил Лазов, НИМ, Валентина Танева, РИМ-Пазарджик,  

Вяра Петрова, АМ-Септември   -   зам.-ръководители 

проф. Ян Боузек, ръководител на екипа от Карловия Университет в Прага 

доц. д-р Зофия Арчибалд,  ръководител на екипа от Университета в Ливърпул 

Редовно археологическо проучване на обект: емпорион Пистирос в кв. Б 21, Б 23, Б 24, Б’3, Б 11, Б 

16 и Д 24 в сектор АВ ІІ, землище на с. Ветрен, об-на Септември, Пазарджишка област (15 

минути) 

 

9. ВАЛЕНТИНА ТАНЕВА, РИМ-Пазарджик    -   научен ръководител  

Редовно археологическо проучване на обект: емпорион Пистирос, кв. Ж 4, землище на гр. 

Ветрен, об-на Септември, Пазарджишка област (15 минути) 

 

10. ГАВРАИЛ  ЛАЗОВ, гл.ас. НИМ   -   научен ръководител  

Редовно археологическо проучване на обект: емпорион Пистирос, кв. А 1, А 2, А 3 и А 4 

землище на гр. Ветрен, об-на Септември, Пазарджишка област (15 минути) 

 

11. ДАНИЕЛА АГРЕ, ас. НАИМ-БАН    -   научен ръководител  

със заместници магистър  Д. Дичев и Д. Гюрджийска,  докторант в СУ   
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Редовно археологическо проучване на обект: Владетелски дом от елинистическата епоха в м. 

Татар маша, землище на с. Княжево, община Тополовград (20 минути) 

 

 

12.45 – 14.30 часа (обедна почивка) 

 

14.30 – 17.30 часа (6 доклада)  
Председател: доц. д-р Христо Попов 

Секретар: докторант Пламен Георгиев 

 

12. ДАНИЕЛА  АГРЕ,  ас. НАИМ-БАН    -    научен ръководител  

със заместник Деян Дичев, магистър по археология  

Редовно археологическо проучване на Укрепен център от елинистическата епоха в м. Градената 

нива, землище на с. Синеморец, общинана Царево (20 минути) 

 

13. д-р МИЛЕНА ТОНКОВА,  доц., НАИМ-БАН   -   научен ръководител  

д-р АТАНАСИОС СИДЕРИС, деп. История и археология при ФЕС, Атина  -  ръководител от 

гръцка страна; научен консултант  -  проф. дин Васил Николов, НАИМ-БАН 

Редовно археологическо проучване на многослоен обект от късния неолит и І хил.пр.Хр. 

при извора Халка бунар, с. Горно Белово, общинана Бр. Даскалови, обл. Стара Загора  

(20 минути) 

 

14. д-р ТОТКО СТОЯНОВ,  доц.,  СУ “Св. Кл. Охридски”    

и МАРИЯ НИКОЛАЕВА, ИМ-Исперих   -   научни ръководители     

доц. д-р Красимир Ников, НАИМ-БАН   -  зам.-ръководител 

Редовно археологическо проучване на обект: тракийски град от ранноелинистическата 

епоха при водна централа Димитрово, ИАР Сборяново, с. Свещари, об-на Исперих, 

Разградска област (30 минути) 

 

15. д-р ЖИВКО УЗУНОВ, ас., НБУ   -   научен ръководител  

гл.ас. д-р Илиян Боянов, НБУ   -   научен консултант 

Спасителни археологически разкопки на обект: Елинистическо селище и римски бург в м. 

Денината плоча, землище на об-на Мирково (15 минути) 

 

16.  д-р МИЛЕНА ТОНКОВА, доц., НАИМ-БАН -  научен ръководител  

зам. ръководител:  ас. Марлена Тонева 

Спасителни археологически проучвания на обект: Селище от ранноелинистическата епоха и 

селище от ранното средновековие (Обект 7, АМ’’Хемус’’), намиращ се в землището на кв. 

Макак, гр. Шумен (20 минути) 
 

17. д-р, инж. НИКОЛА ТОНКОВ,  НАИМ-БАН.   

Геофизични проучвания на археологически обекти през 2012 г. (15 минути) 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК, 25 февруари 2013 

 9.00 – 12.30  часа (10 доклада)  
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Председател: проф. д-р Диана Гергова 

Секретар: докторант Явор Иванов 

 

1.  ВАСИЛКА ПАУНОВА, уредник-археолог РИМ, Перник -  научен ръководител  

Спасително археологическо проучвания на могила в м. Умище, в землището на с. 

Турковица, об-на Трън (15 минути) 

 

2. ФИЛИП МИХАЙЛОВ,  уредник-археолог РИМ-Перник    -   научен ръководител  

със зам.-ръководители: д-р Мартин Николов и Игор Ристески 

консултанти: доц.д-р Румяна Георгиева, ИБЦТ-БАН и Василка Паунова, РИМ-Перник 

Спасителни археологически разкопки на некропол от желязната епоха, км 311+360 – 

311+680 по трасето на ЛОТ 1 на АМ«Струма» в землището на село Делян, об-на Дупница 

(30 минути) 

 

3. ДЕЯН ДИЧЕВ, магистър по археология -   научен ръководител  

Даниела Агре, ас. НАИМ-БАН   -   научен консултант 

Редовно археологическо проучване на надгробна могила в м. Салангач, землище на с. 

Каравелово, община Тунджа, обл. Ямбол (15 минути) 

 

4. ХРИСТО ХРИСТОВ, магистър по археология, ЕАМ-Елхово    -    научен ръководител  

Даниела  Агре, НАИМ-БАН   -   научен консултант 

Редовно археологическо проучване на надгробна могила № 3 в м. Цигански могили, 

землище на с. Стройно, об-на Елхово, обл. Ямбол (10 минути) 

 

5. ДАНИЕЛА АГРЕ, ас.,  НАИМ-БАН    -    научен ръководител  

със заместници Христо Христов, ЕАМ-Елхово и Е.Николова, докторант в СУ 

Редовно археологическо проучване на обект: могили №№ 3 и 4 в землището на с. 

Борисово, об-на Елхово, обл. Ямбол (15 минути) 

 

6. ДАНИЕЛА АГРЕ, ас.,  НАИМ-БАН    -    научен ръководител  

със заместник Деян Дичев, магистър по археология 

Редовно археологическо проучване на обект: Могилен некропол в м. Пропада, землище на гр. 

Малко Търново, обл. Бургас (15 минути)( 

 

 

10.30 – 10.45 (почивка) 
 

7. д-р ГЕОРГИ НЕХРИЗОВ,  доц., НАИМ-БАН    -   научен ръководител  

със зам.-ръководител Меглена Първин, ИМ „Искра”-Казанлък  

Спасителни археологически разкопки на надгробна могила със зидана гробница от ранната 

елинистическа епоха при с. Бузовград, общ. Казанлък (20 минути) 

 

8. д-р ГЕОРГИ НЕХРИЗОВ,  доц.,  НАИМ-БАН   -   научен ръководител  

със зам.-ръководители Меглена Първин, ИМ”Искра” и Надежда Кечева, докторант в НАИМ  
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Спасителни археологически разкопки на 11 могили от елинистическата епоха, част от 

могилен некропол, попадащ в границите на изграждащ се фотоволтаичен парк в землището 

на с. Ясеново и Голямо Дряново, об-на Казанлък (15 минути) 

 

9. ДИАНА ДИМИТРОВА, ас.  НАИМ-БАН    -   научен ръководител  

със зам.-ръководител Меглена Първин, ИМ”Искра”-Казанлък 

Спасителни археологически проучвания на могила Шушманец, землище на гр. Шипка, об-

на Казанлък (10минути) 

 

10. д-р КОСТАДИН КИСЬОВ, доц.,  РАМ-Пловдив   -   научен ръководител  

София Христева, РАМ-Пловдив   -   зам.-ръководител 

Спасителни археологически разкопки на надгробна могила «Пешова могила», землище на с. 

Пролом, об-на Карлово (15 минути) 

 

 

12.30 – 14.00 часа (обедна почивка) 

 

14.00 – 17.30 часа (8 доклада)  
 

Председател: доц. д-р Милена Тонкова 

Секретар:  ас. Диана Димитрова 

 

11. д-р ДИАНА ГЕРГОВА, проф., НАИМ-БАН    -   научен ръководител  

със зам.-ръководител Явор Иванов, докторант в НАИМ-БАН 

Спасителни археологически разкопки на обект Могила № 21, Западен елинистически 

некропол на НР «Сборяново» в землището на село Малък Поровец, община Исперих  

(15 минути) 

 

12. д-р ДИАНА ГЕРГОВА, проф., НАИМ-БАН   -   научен ръководител  

със заместник магистър Явор Иванов, докторант в НАИМ   

Редовно археологическо проучване на обект: Източен некропол, могили 17, 21 и Голямата 

Свещарска могила в НР «Сборяново», землище на с. Свещари, об-на Исперих, обл. Разград 

(25 минути) 

 

13. КРАСИМИР ВЕЛКОВ, ИМ-Нова Загора   -  научен ръководител  

със заместник Татяна Кънчева-Русева, ИМ-Нова Загора   

Редовно археологическо проучване на надгробна «Злата» могила, землище на с. Съдиево, 

об-на Нова Загора (15 минути) 

 

14. КРАСИМИР ВЕЛКОВ, ИМ-Нова Загора   -  научен ръководител  

със заместник Татяна Кънчева-Русева, ИМ-Нова Загора   

Редовно археологическо проучване на надгробна могила в м. Лагуна, южно от гр. 

Твърдица, обл. Сливен (15 минути) 

 

15. ВЕСЕЛИН ИГНАТОВ, ИМ-Нова Загора    -   научен ръководител  

със заместник Константин Господинов, РИМ-Бургас   
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Редовно археологическо проучване на обект: надгробна «Източната» могила, землище на 

с. Караново, об-на Нова Загора (20 минути) 

 

15.30 – 15.45 (почивка) 

 
16. ТАТЯНА БОРИСОВА, ИМ-Правец   -  научен ръководител  

със зам.-ръководител Михаела Занева, ИМ-Правец 

Редовно археологическо проучване на надгробна могила в местността «Пенака», УПИ 

ХХVІ/6307, кв. 100, ЮИ от центъра на гр. Правец (10 минути) 

 

17. д-р МОМЧИЛ  КУЗМАНОВ    -   научен ръководител  

със зам.-ръководители д-р Николай Дерменджиев и Васил Мутафов 

научен консултант проф. д-р Диана Гергова, НАИМ-БАН 

Спасително археологическо проучване на обект № 5 (надгробна могила) по трасето на АМ 

«Калотина» - Северна скоростна тангента,  в землището на кв. Враждебна, р-н 

Кремиковци, гр. София (10минути) 

 

18. ЛИДИЯ СТАЙКОВА-АЛЕКСАНДРОВА, РИМ Кюстендил – научен ръководител  

Спасително археологическо проучване на обект "Могилен некропол по трасето на 

АМ"Струма", ЛОТ 1 (км 319+200-319+220) в землището на с. Дяково, община Дупница, 

обл. Кюстендил (15 минути). 


